Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július
17-én 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fazekas János, Huszár
Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Szedlák
Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző
Mega György osztályvezető
Juhászné Gajzinger Ágnes
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit, az
intézményvezetőket és a városi televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, a
megválasztott 12 képviselőből 10 fő van jelen (Dobrocsi Lénárd és Siket Béla igazoltan vannak távol),
majd megnyitja azt.
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e vélemény, javaslat.
Zolnyánszki Zsolt: Egyebekben szeretnék szólni, az Agorával kapcsolatban lenne észrevételem.
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja az „Egyebek” napirendi pont
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 33 m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

5.) Előterjesztés a Megyei Területrendezési Terv módosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Rákóczi f. út 27. szám alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Egyebek
1.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponthoz.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2015.(VII.17.) határozata
a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. u. 1.
földszint 2. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű 3 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást
Szalókiné Dr. Kovács Krisztina (szül.: Kovács Krisztina; Balassagyarmat, 1988; an.: Pető Andrea)
részére – költségelven – határozott időre 2015. augusztus 1. napjától 2017. november 30. napjáig,
ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti
munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőt terhelik.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2015. július 31.
a szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2015. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 33 m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2015.(VII.17.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti (1530/1/A/7 hrsz) 33 m2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/1/A/7 hrsz-ú
33 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget Deák Barbara egyéni vállalkozó (székhely:
3170 Szécsény, Kossuth u. 16. A.lh. 3.em. 2.ajtó, adószám: 64860046-1-32) által benyújtott
bérbevételi ajánlata alapján kereskedelmi tevékenység végzése céljára, az alábbi feltételekkel adja
bérbe:
a.
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. augusztus hó 01. napjától 2018.
év július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.
a helyiség kezdő éves bérleti díja 693.000.-Ft +áfa,
c.
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti
díjnak megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása,
d.
a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.)
rendeletben foglaltak szerint,
e.
a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján
fizeti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2015. július 31.
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A PENTA Általános Építőipari Kft bérelné ezt a
helyiséget a svájci-magyar együttműködési alapból megvalósuló ivóvíz korszerűsítés befejezéséig.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2015. (VII.17.) határozata
a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú
ingatlan bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti, 46/1 hrsz-ú 483 m2
földterületen lévő 116 m2 alapterületű irodaház, udvar megnevezésű ingatlant a megtekintett
állapotban, Penta Általános Építőipari Kft. (székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E, adószám:
10452556-2-44, cégjegyzékszám 13-09-079473) részére irodai tevékenység végzése céljára, az
alábbi feltételekkel adja bérbe:
a.
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. július hó 20. napjától 2016. év
július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.
a helyiség kezdő éves bérleti díja 840.000-Ft +áfa,
c.
az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának (fűtési rendszer
karbantartása, felújítása, berendezési tárgyak javítása, pótlása) költsége a bérlőt terheli,
d.
a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján
fizeti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2015. július 31.
4.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt
pályázat elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponthoz.
Lombos István: Ha most sem döntünk, akkor nem okoz majd problémát, hogy ez a feladat nincs ellátva?
dr. Varga Andrea jegyző: El van látva jelenleg is a feladat a DMRV Zrt. által. Már 2 sikertelen pályázat
volt, most pedig jeleznünk kell a katasztrófavédelemnek, hasonlóképpen, mint a szilárd hulladéknál, hogy
jelöljön ki valakit. Itt is ugyanaz az eljárás fog végigmenni, tehát a lakosoknak nem lehet drágább, és a
katasztrófavédelem jelöl ki egy szervezetet. Egyelőre valószínűleg a DMRV-t fogja, mert nincs más. Ők
ugyanezzel a konstrukcióval kell, hogy tovább csinálják a feladatot.
Csach Gábor alpolgármester: De még nem kaptunk választ, szeptember 30-ig van szerződés a DMRV
Zrt-vel.
Lombos István: A lakosokat nem érdekli más, csak, hogy a feladat el legyen végezve.
Csach Gábor alpolgármester: És ugyanazon az áron.
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmat területén mennyi ingatlant érint? 2 körről beszélhetünk e
tekintetben, az egyik, aki nem tud bekötni, mert olyan a csatornahálózat, a másik pedig, aki még nem
kötött be.
Csach Gábor alpolgármester: Körülbelül 370 ingatlanról van szó, ennek kétharmada olyan, aki nem tud
rákötni, egyharmada pedig még nem kötött be. Törvény rögzíti, hogy a rezsicsökkentés erre is érvényes.
Meglepő módon a hatóságok újdonságként fogadták ezt.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester egyéb hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2015.(VII.17.) határozata
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltató kijelölésével kapcsolatos eljárás
megindítására, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő a 2. pont tekintetében: 2015. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

5.) Előterjesztés a Megyei Területrendezési Terv módosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponthoz.
Reznicsek Ferencné: Hol van ez a terület?
Medvácz Lajos polgármester: Ha Patvarc felé megyünk, akkor ott van egy ÉMÁSZ trafóállomás, és
onnantól a Delphi-ig húzódó terület. Szeretnénk, ha ezt egy iparterületnek minősítenék.
A polgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2015. (VII.17.) határozata
a Megyei Területrendezési Terv módosításának kezdeményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Területrendezési
Tervről szóló 29/2005 (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítását
kezdeményezi akként, hogy a Balassagyarmat közigazgatási területéhez tartozó, a Patvarc felé
vezető 2119. számú állami közúttól délre eső területeket a csatolt vázrajzban foglaltak szerint
mezőgazdasági besorolású területből ipari gazdasági terület-felhasználási célú vagy vegyes
felhasználási célú területté kerüljön átminősítésére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: Nógrád Megyei Önkormányzat felé kezdeményezés megküldésére 2015. július 25.
6.) Előterjesztés a Rákóczi f. út 27. szám alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponthoz.
Lombos István: Erről a Pénzügyi Bizottság már döntött.
A fiatal művészek otthona volt ez a helyiség. Gondolkodunk azon, hogy az ő elhelyezésük a továbbiakban
hol fog megoldódni?
Csach Gábor alpolgármester: Igen, a Művelődési Ház volt kazánházánál gondolkodunk egy
Balassagyarmat alkotóház kialakításában. Van is ilyen pályázati célunk a fejlesztések között.
Lombos István: Becsülettel csinálták a dolgukat, megérdemelnék, hogy megfelelő helyre kerüljenek.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2015.(VII.17.) határozata
a Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Balassagyarmat,
Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására a Jagyutt Cukrászat Kft-től ( 2660
Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 12., adószám: 14703744-2-12) érkezett ajánlatot:
Elfogadja és a helyiség hasznosítására az alábbi feltételekkel szerződést köt az ajánlattevővel:
- a helyiség 10 éves időtartamra kerül bérbeadásra 2015. szeptember 1. napjától 2025. augusztus
31. napjáig
- a helyiség bérleti díja 145.000 Ft + Áfa/ hó, azaz 1.740.000 Ft + Áfa/ év, az értékállandóság
biztosítása mellett
- a helyiség vendéglátás céljára kerül bérbeadásra
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponthoz.
Reznicsek Ferencné: Az előterjesztésből úgy tűnik, mintha 2 együttműködési megállapodás lenne.
dr. Varga Andrea jegyző: Nem, ez egy minta, és mindenkivel ezen minta alapján fogjuk megkötni a
megállapodást.
Lombos István: Ez azt jelenti, hogy az Idősek Otthona is a Gamesz gazdálkodási körébe kerül?
dr. Varga Andrea jegyző: Nem. Arról már volt korábban testületi döntés, hogy „részben önálló”
intézményként az Idősek Otthona, illetve a Kistérség Szociális Szolgáltató Központja a hivatalhoz kerül.
Ezt az önálló és részben önálló intézménynek a kapcsolatát mindig egy együttműködési megállapodással
kell rendezni, mint ahogy már a Gamesz és a hozzárendelt részben önálló intézményeknél ez rendezve
van. Csakhogy a Gamesz megállapodását felül kell vizsgálni jogszabályi változások okán, illetve az
Idősek Otthonra és a Kistérségre pedig meg kell kötni az újat. A mellékletben lévő együttműködési
megállapodás egy sablon, mindenkivel ugyanezt fogjuk megkötni, de ez nem 1 együttműködési
megállapodás lesz. A Gamesz esetében a Gamesz és a hozzá tartozó intézmények között lesznek
megállapodások, illetve újként lesz megkötve a Hivatal és az Idősek Otthona, valamint a Hivatal és a
Kistérség között.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2015. (VII.17.) határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal és a Szent Erzsébet Idősek
Otthona, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal és a Balassagyarmati Kistérség Többcélú
Társulásának Szociális Szolgáltató Központja között megkötésre kerülő együttműködési megállapodást.

2.A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el a Gazdasági és Műszaki
Ellátó Szervezet, valamint a hozzá rendelet önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között fennálló
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
2015. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, dr. Varga Andrea jegyző
8.) Egyebek
Zolnyánszki Zsolt: Volt egy pályázatunk, az Agora, ami a Jánossy Képtárat és a Palóc Színpadot
érintette. Mivel a művelődési ház működtetésében van ez a 2 helyszín, már annak idején jeleztünk
kivitelezési hibákat, de egyelőre csak várunk, hogy ezek megoldódjanak. Ezért hoztam ezt most
nyomatékkal a testület elé, hogy végre történjen valami ez ügyben. Felsorolnék néhány dolgot, egyébként
készítettünk fotókkal alátámasztott anyagot, és kigyűjtöttük a számunkra feltűnő hibákat, de ha egy
szakember alaposabban megnézi, akkor lehet, hogy talál mást is.
A Képtárnál a belső falak több helyen vizesednek, néhol már a penész is meglátszódik 1-1,5 méter
magasságban. Az ajtók, ablakok nehezen zárhatók, az első bejárati ajtó már megrepedt hosszában, a
külső homlokzaton csíkokban válik le a vakolat.
De ami még rosszabb, az a Palóc Színpad, és ez pont az egy hét múlva kezdődő Szent Anna Napi Palóc
Búcsú miatt lesz érdekes. A nagy színpad áramellátása még mindig nem megoldott, a padok
ülődeszkázatából folyik a gyanta, mert valami oknál fogva fenyőből készültek az ülőfelületek.
Megállapítható, hogy a teljes, több száz négyzetméternyi ülőfelület teljes egészében használhatatlan. A
padok meg vannak vetemedve, nyilván ezek is vizes fából készültek, gyalulatlan, töredezett, repedezett,
szálkás felületük van. Gödrök vannak az ülőfelületek között. Oldalkerítés még mindig nincs, így tökéletes
rálátás van a Rákóczi úti „putrira”. A kis színpadnál is vannak problémák, a hátsó része a levegőbe lóg,
mindenféle alátámasztás nélkül. Az oldaltakarások jönnek le, de tudni kell, hogy szögeléssel vannak
rögzítve, és fél centinél kisebb felületen fogja a fa a fát. Vannak fémszegélyek, melyek a fába lettek
rögzítve, de vagy fém, vagy gipszkarton csavarokkal. A kis színpad előtti fafelület szerintem 80-100 kg
környékén már be fog szakadni, mert elég görcsös fákból készült.
Azért hoztam ezt most ide, hogy történjen meg a kivitelezési hibáknak a helyreállítása. Az egy más
kérdés, hogy műszakilag ezt hogy lehetett átvenni?!
Medvácz Lajos polgármester: Jótállás keretében lehetne ezt kezelni.
Lombos István: Ki volt a kivitelező?
Csach Gábor alpolgármester: A Szirt Bau Kft. a Képtár esetében, a Palóc Színpadnál pedig a Pesti Építő
Zrt.
Lombos István: És innentől kezdve nincs jótállási felelőssége a kivitelezőnek?
Csach Gábor alpolgármester: 2 évig van, úgyhogy garanciális hibaként ezt helyre kell állítania.
Zolnyánszki Zsolt: Én nem ezt vitatom, hanem azt, hogy mennyi időnek kell eltelnie, hogy történjen
valami.
Medvácz Lajos polgármester: Ugyanúgy, mint más beruházásoknál, itt is van letétbe helyezve pénz.
Amennyiben nem végzi el a jótállási munkákat a kivitelező, akkor ebből a pénzből elvégeztetjük. Ennek is
megvan a folyamata.
Lombos István: A műszaki átvevőnek nem kis felelőssége van, hiszen ő ennek az egész ügynek a
lebonyolítója volt. Ha a kivitelező a hibás, nem kell a jövőben hasonló munkával megbízni.
Csach Gábor alpolgármester: Csak annyit tennék hozzá, hogy az oldalkerítés az utca felé és a villamos

energia ellátás nem volt része a projektnek. Mindkettőre megkezdődtek az előkészítések, de a villamos
energia ellátás biztosítva lesz, hiszen 3*50 ampert biztosítani lehet ideiglenesen. Megkezdtük a tervezését
a 3*125 amper bevezetésének, de ez azért nagyobb összeg lesz, a költségvetésben egyébként benne
van. Ezt a szezont, hasonlóan a májusi rendezvényhez, ideiglenes elektromos ellátással fogjuk tudni
biztosítani. Természetesen a padokat is meg kell csinálni.
Medvácz Lajos polgármester: Nem végeztek alapos munkát. De meg fogjuk nézni, és igyekszünk
mielőbb helyreállítani ezeket a hibákat.

Medvácz Lajos polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést berekeszti.

K.m.f.
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