Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április
18-án 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Huszár
Péter, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki
Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja az
ülés határozatképességét, 12 főből 9 fő van jelen (Fazekas János, Lombos István és Orosz Bernadett
igazoltan vannak távol).
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény?
Medvácz Lajos polgármester javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje:
1.)
a) Előterjesztés a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium intézményátszervezéséhez kapcsolódó
vélemény kialakítására
b) Előterjesztés a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezéséhez kapcsolódó
vélemény kialakítására
c) Előterjesztés a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményátszervezéséhez
kapcsolódó vélemény kialakítására
d) Előterjesztés a RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
intézményátszervezéséhez kapcsolódó vélemény kialakítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeiről és eljárási rendjéről szóló
15/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
1.)
a) Előterjesztés a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium intézményátszervezéséhez
kapcsolódó vélemény kialakítására

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Köszönti a Balassagyarmati Tankerületi Központ
megjelent munkatársait. Megkérdezi, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni a napirendi ponthoz.
Mohácsi László: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Szeretném átadni Nagyné Barna Orsolya igazgató
asszony üdvözletét, akinek Elnök úrhoz kellett menni a folyamatban lévő pályázatok miatt. Ezért jöttünk
mi, akik az átszervezéssel kapcsolatban érintettek vagyunk. Mind a Tankerület, mind az önkormányzat
részéről igen alaposan elő lett készítve az átszervezéssel kapcsolatos anyag. Úgy gondolom, hogy le lett
írva minden, így nem kívánunk kiegészítést tenni. Ha kérdés merülne fel, akkor arra természetesen
szívesen válaszolunk.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen! Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2017.(IV. 18.) határozata
a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium intézményátszervezésével kapcsolatos
véleményének kialakításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Balassi Bálint
Gimnázium (OM 032284; 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 17.) nevelési-oktatási
alapfeladatainak a vonatkozó jogszabályok szerint megszervezendő, célnyelvi előkészítéssel
folyó, két tanítási nyelvű középiskolai oktatással való bővítéséhez szükséges
intézményátszervezését – a határozat mellékletében foglalt tartalommal - támogatja.
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az
érintetteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2017. április 20.
b)

Előterjesztés a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezéséhez
kapcsolódó vélemény kialakítására

Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2017.(IV.18.) határozata
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésével kapcsolatos
véleményének kialakításáról
•

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészeti Iskola (OM 039951; 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.; továbbiakban: Intézmény)
szakmai alapdokumentumának tartalmát érintő, telephelyek változásához, maximális tanulói
létszámhoz és új tanszakok indításához kapcsolódó intézményátszervezését támogatja – a
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően - az alábbiak szerint:

1.1 Új telephely létesítése a következők szerint:

Új telephely címe:

Alapfokú művészetoktatás
tartalma:
2660 Balassagyarmat, Civitas Zeneművészeti ág; Klasszikus
Fortissima tér 5.
zene; Új tanszakok: fafúvós
tanszak,
akkordikus
tanszak,
billentyűs tanszak, zeneismeret
tanszak
2660 Balassagyarmat, Ady Endre Zeneművészeti ág; Klasszikus
út 1.
zene; Új tanszakok: fafúvós
tanszak,
akkordikus
tanszak,
billentyűs tanszak, zeneismeret
tanszak
2651 Rétság, Iskola tér 1.
Zeneművészeti ág; Klasszikus
zene; Új tanszakok: fafúvós
tanszak,
billentyűs
tanszak,
zeneismeret tanszak
2659 Érsekvadkert, Eötvös út 1.
Zeneművészeti ág; Klasszikus
zene; Új tanszakok: fafúvós
tanszak,
billentyűs
tanszak,
zeneismeret tanszak

Maximális létszám:
20 fő

40 fő

30 fő

40 fő

1.2 Az Intézmény 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. szám alatti székhelyén a maximális
tanulói létszám növelése 500 főre.
1.3 Új tanszakok indítása a már működő telephelyeken az alábbiak szerint:
Telephely
2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.
2651 Rétság, Rákóczi út 32.
2694 Magyarnándor, Iskola utca 1.

Új tanszak
Zeneművészeti ág; Klasszikus zene: fafúvós tanszak
Zeneművészeti ág; Népzene: vonós és tekerős
tanszak, vokális és ütős tanszak
Zeneművészeti ág; Klasszikus zene: zeneismereti
tanszak

1.4 A szakmai alapdokumentumban szereplő 2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc út 1. szám
alatti telephely megszüntetése.
•

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az
érintetteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2017. április 20.
c)

Előterjesztés a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményátszervezéséhez
kapcsolódó vélemény kialakítására

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kiegészítés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán.
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2017.(IV. 18.) határozata
a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményátszervezésével kapcsolatos
véleményének kialakításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Dózsa György
Általános Iskolában (OM 202983; 2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17.) a sajátos nevelési
igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (autizmus spektrum zavar, enyhe értelmi
fogyatékos)
2017/2018.
tanévtől
történő
megszüntetéséhez
kapcsolódóan
az
intézményátszervezést – a határozat mellékletében foglalt tartalommal – és az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén támogatja:
1.1 Az intézményfenntartó a sajátos nevelési igényű tanulók számára a Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében megfogalmazott elvárások szerint biztosítja a
nevelést, oktatást. Különös tekintettel arra, hogy kizárólag szegregált gyógypedagógiai
oktatást csak a nem integrálható szakvéleménnyel rendelkező tanulók számára szervez. A
többségi intézményekbe integrálható vagy részlegesen integrálható tanulóknak igény esetén
az intézményfenntartó biztosítja a szakvéleményükben meghatározott tartalmú és mértékű
integrált keretek között zajló tanulási lehetőséget a fenntartott alapfokú és középfokú
köznevelési intézményeiben.
1.2 Az intézményátszervezés folyamatában, majd azt követően a megváltozott szervezeti keretek
között a sajátos nevelési igényű tanulók szülei, gondviselői számára minden szükséges
információt megadnak a felelős döntésük meghozatalához és biztosítják őket arról, hogy a
tanulói jogviszonyt érintő változások nem járnak a gyermek és szülei, gondviselői számára
aránytalan teherrel.
1.3 A 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2. szám alatti épületben (hrsz. 1497) a
gyermekétkeztetést Balassagyarmat Város Önkormányzata nem biztosítja. Az Önkormányzat
a gyermekétkeztetést a már meglévő konyháiban biztosítja, így az intézményfenntartó
feladata az érintett gyermekek eljuttatása az önkormányzat által fenntartott
gyermekétkeztetési helyszínekre.
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az
érintetteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2017. április 20.
d)

Előterjesztés a RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
intézményátszervezéséhez kapcsolódó vélemény kialakítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dobrocsi Lénárd: Ha jól néztem 12 gyermekről van szó. Milyen lesz az összetétele az osztálynak?
Milyen arányok lesznek akár az autista, akár a magatartászavarral küzdő gyermekek kapcsán?
Mohácsi László: Ebben az osztályban, amit most érintünk, nincs magatartászavarral küzdő gyermek, itt
csak autista gyermekek vannak, jelenleg 9 fővel. Mivel előreláthatólag sajnos emelkedni fog az osztályba
felvehető gyermekek létszáma, ezért határoztuk meg 12 főben a létszámot.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2017. (IV. 18.) határozata
a RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
intézményátszervezésével kapcsolatos véleményének kialakításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RIDENS Szakgimnázium,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (OM 100804; 2660 Balassagyarmat, Nyírjes
puszta 5.; továbbiakban: Intézmény)) tervezett, alábbiakban részletezett intézményátszervezési
javaslatokat támogatja – a határozat mellékletében foglalt tartalommal – az alábbiak szerint:
1.1 Az Intézmény felnőttképzési feladatainak bővülése az alábbi OKJ-s szakmákkal: szakács,
konyhai kisegítő, parkgondozó, számítógépes adatrögzítő, számítógépkezelő- karbantartó.
1.2 Új szakképesítések bevezetése a szakgimnáziumi oktatás keretén belül, úgymint:
Ügyviteli titkár / Ügyviteli ágazat XXV., OKJ 5434602
Szociális asszisztens / Szociális ágazat III., OKJ 5476202
Pedagógiai és családsegítő munkatárs / Pedagógiai ágazat IV., OKJ 5414002
2) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a jelenleg a Balassagyarmati Dózsa György
Általános Iskolában működő, autizmus spektrum zavarú, enyhe értelmi fogyatékos tanulók
nevelése, oktatása számára szervezett gyógypedagógiai osztály megszüntetésével és a RIDENS
Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumba történő áthelyezését az
alábbi feltételek együttes fennállása esetén támogatja:
2.1 Az intézményfenntartó a sajátos nevelési igényű tanulók számára a Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében megfogalmazott elvárások szerint biztosítja a
nevelést, oktatást. Különös tekintettel arra, hogy kizárólag szegregált gyógypedagógiai
oktatást csak a nem integrálható szakvéleménnyel rendelkező tanulók számára szervez. A
többségi intézményekbe integrálható vagy részlegesen integrálható tanulóknak igény esetén
az intézményfenntartó biztosítja a szakvéleményükben meghatározott tartalmú és mértékű
integrált keretek között zajló tanulási lehetőséget a fenntartott alapfokú és középfokú
köznevelési intézményeiben.
2.2 Az intézményátszervezés folyamatában, majd azt követően a megváltozott szervezeti keretek
között a sajátos nevelési igényű tanulók szülei, gondviselői számára minden szükséges
információt megadnak a felelős döntésük meghozatalához és biztosítják őket arról, hogy a
tanulói jogviszonyt érintő változások nem járnak a gyermek és szülei, gondviselői számára
aránytalan teherrel.
2.3 A 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2. szám alatti épületben (hrsz. 1497) a
gyermekétkeztetést Balassagyarmat Város Önkormányzata nem biztosítja. Az Önkormányzat
a gyermekétkeztetést a már meglévő konyháiban biztosítja, így az intézményfenntartó
feladata az érintett gyermekek eljuttatása az önkormányzat által fenntartott
gyermekétkeztetési helyszínekre.
3) A Képviselő-testület az alábbi intézményátszervezést jelentő intézkedések végrehajtását csak a
2.) pontban részletezett feltételek együttes fennállása esetén támogatja:
3.1 Az Intézmény alapfeladatának bővítése az általános iskolai nevelési, oktatási feladattal.
3.2 Az Intézmény székhely intézménye hivatalos nevének megváltoztatása az alábbira: RIDENS
Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium.
3.3 Az Intézménybe általános iskolai oktatási feladat ellátására felvehető maximális tanulói
létszám meghatározása 12 főben és ezzel együtt az Intézmény maximális tanulói
összlétszámának változása.
3.4 A vagyonkezelői jogok átruházása a Balassagyarmati Tankerületi Központra a 2660
Balassagyarmat, Patvarci út 2. (hrsz: 1497) szám alatti ingatlan „B” épületrésze tekintetében, 171
m2 hasznos alapterülettel, 40 m2 pincerésszel.

4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-3. pontban rögzített véleményéről az
érintetteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2017. április 20.
2.) Előterjesztés a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeiről és eljárási rendjéről
szóló 15/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dobrocsi Lénárd: Az előző rendeletünkben ez hány százalék volt?
dr. Varga Andrea jegyző: 20% volt meghatározva.
Szedlák Sándor: Tisztelt Képviselő-testület! Véleményt mondanék.
Azt írja elő a törvény, hogy a Képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról nem lehet népszavazást
kezdeményezni. Ezt nem értem, hogy miért van így. De attól függetlenül így van. No comment.
A másik, hogy a helyi népszavazási kezdeményezéshez a balassagyarmati választópolgárok 25%-ának
az aláírása szükséges, amikor 10-25%-ig van lehetőség ennek meghatározására. Miért kell a maximumot
meghatározni? Ez számszerűleg rengeteg embert jelent. Konkrétan 13.165 fő a balassagyarmati
választójoggal rendelkező állampolgárok száma, ha ennek vesszük a 10%-át, akkor az körülbelül 1300 fő,
ha a 25%-át nézzük, akkor az hozzávetőlegesen 4500 főt jelent. Tehát nagyságrendileg nem ugyanaz a
kettő. Ha ilyen jól működik az önkormányzat, és minden rendben van, akkor miért félünk mi attól, hogy
esetleg 10%-al is lehet népszavazást kezdeményezni egy helyi ügyben? A választásokon 5-6e ember
szokott részt venni, tehát gyakorlatilag ezt összehozni lehetetlen. Én az anyagban szereplő 25%-os arányt
javasolnám felülvizsgálni. Köszönöm szépen!
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Azért volt szükség hozzányúlni a rendelethez, mert
a korábbi rendeletünk még a régi önkormányzati törvény és a régi választási eljárási törvényen alapult, a
felhatalmazó rendelkezése is az volt, tehát egy teljes felülvizsgálatra volt szükség. Fontos megjegyezni,
hogy míg a régi jogszabályi környezetben nagyon sok mindent a Képviselő-testületnek kellett szabályozni,
most az új választási eljárásról szóló törvény szerint ez nagyon leszűkült. Kizárólag a népszavazás
kezdeményezésére jogosultak százalékos meghatározása az, ami a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik. Emiatt volt szükség arra, hogy a régi rendeletet hatályon kívül helyezzük, és új rendeletet
fogadjunk el. Ez az új rendelet tervezet az elmondottak értelmében jóval rövidebb, mint az előző.
Képviselő-testületi hatáskör eldönteni, hogy a törvény által meghatározott százalékos korláton belül hány
százalékot határoz meg. Balassagyarmaton még nem volt szükség helyi népszavazás lebonyolítására.
Eddig 20% volt a rendeletben. A Képviselő-testületnek kell megállapítani, hogy hány százalék legyen.
Dobrocsi Lénárd: Ha lehet módosító javaslattal élni, akkor én az eredeti 20%-ot javasolnám.
Szedlák Sándor: Nekem 10% lenne a javaslatom.
Medvácz Lajos polgármester: Akkor 2 módosító javaslat van, és van az anyagban javasolt 25%.
Pulay László: Teljesen egyetértek azzal, ami az anyagban meg van határozva. Se több, se kevesebb ne
legyen! Én nem támogatom a módosításokat.
Medvácz Lajos polgármester: Először a 10%-os módosító javaslatról fogunk szavazni.
Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Szedlák
Sándor módosító javaslatát, miszerint a rendelet tervezet 1. §-ában a 25%-os arány 10%-ra módosuljon,
melyet a Képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem fogadott el.

Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Dobrocsi
Lénárd módosító javaslatát, miszerint a rendelet tervezet 1. §-ában a 25%-os arány 20%-ra módosuljon,
melyet a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem fogadott el.
Huszár Péter: Mindkét módosító javaslatot komolytalannak tartom. Ha valaki hisz abban, amit meg akar a
néppel szavaztatni, akkor akár az 50%ot is össze tudja gyűjteni, nemcsak a 20%-ot. Mindig lehet találni
1000 olyan embert, akinek vannak olyan ötletei, amivel tudja „túráztatni” az önkormányzatot. Ez
országosan is és helyi szinten is így van. Itt azért komoly döntések születnek. Úgy gondolom, hogy a
képviselőknek is megvan a felelőssége. Nem hiszem, hogy azon múlik bármi, hogy 10, 20 vagy 25%
százalék.
Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 25%-ra
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2017. (IV.18.) határozata
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát elfogadja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést bezárja.
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

