Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2019. március 25. 17.00 órától – 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Szántó Erika hatósági 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 Sági Tibor képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Kovács Attila és Sági Tibor 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 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
2. Javaslat 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
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3. Javaslat földgáz energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással 2019-2020
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
dr. Rapcsok Balázs aljegyző
4. Javaslat villamos energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással 2019-2020
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
dr. Rapcsok Balázs aljegyző
5. Javaslat a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00026 azonosítószámú, ”A helyi identitás és
kohézió erősítése Borsodnádasdon” c. pályázat beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
dr. Rapcsok Balázs aljegyző
6. Javaslat az óvodai felvételi körzethatárok meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző
7.

Tájékoztató a polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző

8.

Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára
Kormos Krisztián polgármester:
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjait minden év április 1ig a képviselő-testületnek meg kell állapítani. Úgy gondolom, hogy viszonylag megfizethető
áron tudunk étkezést biztosítani a településen. Megítélésünk szerint ezt a jövőben is tartani
tudjuk. A szociális normatíva jelentős részét az intézmény működésére fordítjuk, úgy
gondoljuk, hogy amíg ezt az önkormányzat kapja, addig az étkezés ebben a formában
működőképes. A lakosság részéről minőségi kifogás szokott érkezni, amiből tanulnunk kell.
Az idén nem tervezünk a térítési díjon emelni. A tavalyi év tekintetében az itt dolgozó
vendégmunkások a konyhán étkeztek, aminek van némi plusz bevétele. Átadom
Intézményvezető Asszonynak a szót.
Nagy Anett intézményvezető:
Minden év április 1-ig kell megállapítani az intézményi térítési díjakat. Leírtam a tervezetben,
hogy miért nem szeretnénk a térítési díj csökkentését, vagy növelését. Az esetleges kérdésekre
szívesen válaszolok.
Pallagi László képviselő:
Az ebéd önköltsége 795 Ft, ennyi a vendégétkezők térítési díja is?
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Nagy Anett intézményvezető:
A vendégétkezők térítési díja 600 Ft.
Pallagi László képviselő:
Az önköltség és a sávok szerinti térítési díj különbözetét az állam finanszírozza.
Nagy Anett intézményvezető:
Az önköltség nem tartalmazza az állami támogatás összegét.
Pallagi László képviselő:
Az alapvető élelmiszerek jelentősen emelkedtek az utóbbi időben, lehet-e tartani ezt az
önköltséget a minőség rovása nélkül?
Nagy Anett intézményvezető:
Amikor a konyha év végén elkészíti a zárást, készít egy norma felhasználást is, egyébként a
norma figyelést minden hónapban követik. A tavalyi évben 300.000 Ft megtakarításunk volt
ebből, amit nyersanyagra lehetett költeni. A napköziben a háromszori étkezésnél nem fértünk
bele, a szociális étkezésnél 235,90 Ft + áfa a norma, 299 Ft, van egy költség, amit lekönyvel a
konyha, ha ezt visszaosztjuk a szociális étkezők számával, akkor pontosan beleférünk a
költségekbe.
Burkovics Róbert jegyző:
Vannak olyan nyugdíjasok, akik minimális térítési díj emelést követően is, visszamondják az
étkezést, ami normatíva kieséssel járna. A normatíva egy fix és biztos tétel a minimális díjhoz
képest.
Nagy Anett intézményvezető:
Van egy program, ahol feltüntetjük, hogy hány főre igényeljük meg a normatívát, abból
számolják ki a tényleges támogatást és ha nem úgy teljesítjük a számokat, akkor vagy vissza
kell fizetni, vagy plusz pénzt kapunk. Nálunk a szociális étkezés normája fedezi a nyersanyag
költséget, még valamennyi megtakarításunk is van belőle. A térítési díjat év közben is lehet
emelni.
Sági Tibor alpolgármester:
Az étkeztetés mindig szubjektív, a jó észrevételt ritkán mondják az embernek, a rosszat
viszont annál inkább. Ha egy adott utcából több negatív észrevétel érkezik, azt vegyük
komolyan, mert ez egy erős érzelmi kérdés, mindenki számára. Az intézmény jól fel van
szerelve, minden feltétel megvan a működéshez. Olyan ellátást kell biztosítani az étkezést
igénybevevőknek, hogy a lehető legelégedettebbek legyenek a szolgáltatással.
Kormos Krisztián polgármester:
A szennyvízberuházás az ebéd házhoz juttatásában is okoz némi problémát, sokszor az utcák
lezárása miatt gyalog kell házhoz vinni az ebédet, ami következményeképpen késve kapják
meg az igénybevevők, ezáltal elégedetlenek, amiről sajnos nem mi tehetünk. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Pallagi László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2 /2019. (III.26.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Több beruházás előtt állunk, óvoda bővítés, Jegyzői Ház felújítás, piactér kialakítás, járda,
parkoló útépítések, zöldfelület építése, valamint látogató és élményközpont kialakítása. A
bölcsőde beruházás miatt jelentősen módosítanunk kell a piactér korábbi terveit.
Pallagi László képviselő:
Elég sok projekt 2020-as teljesítésre van tervezve, szükséges ezt addig elhúzni?
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Ez már a szerződés teljesítésének az éve, tehát az építés befejeződik és a műszaki átadásátvétel megtörténik. A 2020-as dátumok a pályázatokhoz igazodnak, ismerve a tervezési
folyamatot, az előkészítés vesz sok időt el a megvalósításból.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Pallagi László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. évi közbeszerzési terv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2019. évi közbeszerzési terv elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2019.(III.25.) számú KT határozat
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Tárgy: 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzat melléklet szerinti 2019. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat földgáz energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással 2019-2020
Burkovics Róbert jegyző:
Nagyfogyasztóknál lehetőség van arra, hogy közbeszerzéssel szerezzük be az energiát. A
konstrukció lényege az, hogy a megtakarítás 30 %-át ők nyereségként kiszámlázzák nekünk, a
70 % a miénk marad. A korábbi években ez jól működött ebben a formában.
Kormos Krisztián polgármester:
Ebben az előterjesztésben földgáz energia beszerzésről van szó. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Pallagi László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2019-2020. évi földgáz energia beszerzését csoportos
közbeszerzéshez történő csatlakozással.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2019-2020. évi földgáz energia beszerzéssel önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2019.(III.25.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata 2019-2020. évi földgáz energia beszerzése
csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2019. október 1-től
2021. október 1-ig tartó szerződéses időszakra a mellékelt ajánlat elfogadásaként a szükséges
nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
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A szerződés megkötése a Polgármester feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat villamos energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással 2019-2020
Kormos Krisztián polgármester:
Villamos energia beszerzésről szól ez az előterjesztés, az előző napirendhez hasonlóan. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Pallagi László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2019-2020. évi villamos energia beszerzését
csoportos közbeszerzéssel történő csatlakozással.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a2019-2020. évi villamos energia beszerzéssel önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással,, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2019.(III.25.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata 2019-2020. évi villamos energia beszerzése
csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2019. október 1-től
2021. október 1-ig tartó szerződéses időszakra a mellékelt ajánlat elfogadásaként a szükséges
nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00026 azonosítószámú, ”A helyi identitás és
kohézió erősítése Borsodnádasdon” c. pályázat beszámolójának elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadnám Jegyző Úrnak a szót.
Burkovics Róbert jegyző:
2017-ben a Nonprofit Kft. vezetője megkeresett bennünket, hogy van egy „A helyi identitás
és kohézió erősítése” című pályázati lehetőség, ami az egész országot lefedi, kisebb
településeket érint. Elmondták, hogy mi lennénk a központ, benne lenne még Arló,
Járdánháza, Borsodszentgyörgy, Hangony, Domaháza, Kissikátor és az Ózdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat. Úgy látták, hogy 150-200 M Ft összegre vagyunk esélyesek. Az
első tárgyalást követően úgy döntöttünk, hogy ennyi település kulturális életét nem tudjuk
innen finanszírozni, összehangolni, bonyolítani, így nem kívántuk megvalósítani a pályázatot.
Aztán további egyeztetéseket folytatva olyan lehetőség is felmerült, hogy önkormányzatunk, a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért
Közalapítvány külön adjon be pályázatot, így a mi pályázatunk csak a településünkre
vonatkozna – a többi helyszínre pedig Arló központtal kerülne megvalósításra a projekt. Így is
nyert a pályázat, Borsodnádasd 50 M Ft összeggel, a csatolt táblázat szerinti
költségmegosztásban. Az 50 M Ft elég jól hangzik, de tudni kell, hogy jelentős költség a
projektmenedzsment, és van benne szakmai vezető és közösségfejlesztő bére is a projekt teljes
hosszára vonatkozóan, akik személyét már korábban ismertettem és az is a városunk
költségvetését javítja. Mint az anyagból kitűnik az elnyert összeg minimális része van még
csak felhasználva, az ötleteket a civilektől is, a képviselőktől is várjuk. A három konzorciumi
partner Borsodnádasd Város Önkormányzata, a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány. Ez a
pályázati időszak 2020. év végéig tart. A Nádasd Kft. tevékenységi körébe felvettük a
rendezvény szervezést, ezáltal sok mindent saját cégünk által meg tudunk valósítani. A projekt
keretében fórumot tartottunk, közösségi interjúkat, közösségi beszélgetéseket, kérdőív került
kitöltésre, információs fórum került megrendezésre, Görög Est, ami nagyon népszerű volt,
valamint a romák Roma Estet rendeztek, illetve Roma Közösségi és Sportnapot. Kitűnő
lehetőség, hogy 2020-ig a város kulturális életének, programjainak a finanszírozását
megoldjuk a pályázatból.
Sági Tibor alpolgármester:
Köszönöm az anyagot, kíváncsi voltam a részletekre. A közéletünk problematikáját az
identitással és kohézió erősítéssel lehetne építgetni. Én a jövőben felajánlom segítségemet,
mert lettek volna olyan ötleteim, amelyek a valódi identitásban jelentős előrelépéseket
jelentett volna. Nagy kérdés a jövőben, hogy kik és akarnak-e még a közösségért tenni.
Pallagi László képviselő:
A közelmúltban elmaradt a Volny emlékműsor, efféle rendezvényeket nem lehetne belehúzni
ebbe az identitásos pályázatba?
dr. Rapcsok Balázs aljegyző:
Van mozgásterünk. Teljesen újszerű programokat lehet a projekt keretében megvalósítani.
Azok a programok, amik a rendezvénynaptárban szerepelnek, azok kötelező elemek, a
pályázatba bele kellett tenni.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Pallagi László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00026 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése
Borsodnádasdon” című pályázat beszámolójának elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00026 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése
Borsodnádasdon” című pályázat beszámolójának elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2019.(III.25.) számú KT határozat
Tárgy: „A helyi identitás és kohézió erősítése Borsodnádasdon” c. pályázat beszámolójának
elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-5.3.116-BO1-2017-00026” számú, “A helyi identitás és kohézió erősítése Borsodnádasdon” című
pályázat beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
szerződések megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
6. Tárgyalt napirend:
Javaslat az óvodai felvételi körzethatárok meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testületnek a köznevelési-feladat ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében
határozatban kell megállapítani az önkormányzat által fenntartott óvoda kötelező felvételi
körzethatárait. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Pallagi László képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára az
óvodai felvételi körzethatárok megállapítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
óvodai felvételi körzethatárok megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2019.(III.25.) számú KT határozat
Tárgy: Óvodai felvételi körzethatárok megállapítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Borsodnádasd Város
Önkormányzata fenntartásában lévő Borsodnádasdi Mesekert Óvoda kötelező felvételt
biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a jelen
határozat szerinti képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében
szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.
Felelős: jegyző
Határidő: 2019. március 29.

7. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Kormos Krisztián polgármester:
A törvény szerint a képviselő-testület hatásköreit átruházhatja. A testület Szervezeti és
Működési Szabályzata és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelete
szerint a rendkívüli települési támogatás tekintetében a polgármesterre ruházza át a döntéseit.
Az iskolába-járási, általános iskolába-járási, rendszeres lakásfenntartási és egészségügyi
támogatások tekintetében, átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság dönt. Az előterjesztés
részletesen tartalmazza az átruházott döntéseket. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném
a véleményeket.
Pallagi László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2019.(III.25.) számú KT határozat
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Tárgy: Tájékoztató a polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a polgármester
2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy az éves szabadságolási ütemtervnek
megfelelően vettem ki eddig 2019. évben a szabadságomat, január hónapban az alábbi
napokon: január 2.,3.,4.,7.,10., 21.,22.,23.,24.,25., március hónapban az alábbi napokon:
március 27.,28.,29.

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

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

