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JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT:

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
szeptember hó 26. napján 14.00 órától tartott üléséről.

JELEN VANNAK:

Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi
Lénárd, Fazekas János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett,
Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Szedlák Sándor
képviselők

HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Vida Tibor osztályvezető
Mega György osztályvezető
Szikora Péter osztályvezető

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket, a Hivatal dolgozóit és a
Városi Televízió nézőit. Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények
vezetői, akik az ülésen megjelentek. Ezt követően megállapítja az ülés határozatképességét (12
képviselőből 11 jelen van, Zolnyánszki Zsolt képviselő távolmaradását előre jelezte) és megnyitja azt.
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek kérdése,
javaslata?
Szedlák Sándor: Egyebek napirenden belül szeretnék az Alpolgármester úrhoz kérdést intézni.
Medvácz Lajos polgármester javasolja napirendre venni az „Előterjesztés Ifj. Dobó József emléktábla
állítására” című, az „Előterjesztés személyi használatra adott gépkocsi megvásárlására” című és az
„Előterjesztés a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött helyi
közlekedési közszolgáltatási szerződés módosítására” című előterjesztéseket. Javasolja a 12.) számú,
az „Előterjesztés a Vitalitás SE. kérelmének elbírálására” vonatkozó előterjesztés napirendről történő
levételét.
A Polgármester megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még valakinek kérdése, javaslata?
Megállapítja, hogy nincs.
A Polgármester elsőként Szedlák Sándor képviselő Egyebek napirend felvételére vonatkozó kérését
bocsátja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a Vitalitás SE kérelmének
elbírálására” vonatkozó előterjesztés napirendről történő levételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú
11 igen szavazattal elfogadott.

A Polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés Ifj. Dobó József emléktábla állítására” című,
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen
szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés személyi használatra adott gépkocsi
megvásárlására” című, előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a KMKK Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt-vel kötött helyi közlekedési közszolgáltatási szerződés módosítására” című
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen
szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított és kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
Nyílt ülés
1.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának
elfogadására és a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának
1/2019.(III.03.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2019.

évi

költségvetéséről

szóló

5.) Előterjesztés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához önerő
biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 9. fsz. 1. ajtószám alatti lakás további hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Arany J. út 1. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti jogviszonyának
rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a BADISZ VSE részére visszatérítendő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés Ifj. Dobó József emléktábla állítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés személyi használatra adott gépkocsi megvásárlására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött helyi közlekedési
közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Egyebek
Zárt ülés:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Járásbíróság ülnökeinek megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíj pályázat elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási pályázat elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi kitüntetéseinek adományozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Napirend előtt
A Polgármester napirend előtt ismerteti az előző testületi ülés óta eltelt időszak főbb történéseit, valamint
tájékoztatást nyújt a városvezetés fontosabb tárgyalásairól és az elmúlt időszak főbb eseményeiről is.
Minden napirend előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos tájékoztatóban szereplő
véleményeket, javaslatokat, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Napirend
1.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Méltányossági kérelem érkezett a Társulási Tanácshoz, melyben a támogató
szolgálat személyszállítási szolgáltatása térítési díjának egyedi megállapítását kérték. A Társulási Tanács
ugyan támogatta a térítési díj csökkentési kérelmet, de megállapítást nyert az is, hogy az önkormányzat
rendeletei nem tartalmazzák a térítési díj csökkentésének, vagy elengedésének eseteit. A mostani
módosítással ezt a joghézagot kívánjuk rendezni.
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2019.(IX.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló
beszámolójának elfogadására és a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető asszonyt!
Kérdezem, hogy az írásban kiküldött anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése?
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető: Igen, köszönöm! A tavalyi év egy elég sajátságos év volt,
hiszen a tagóvodákban egész évben vendégül láttuk a Nyitnikék Óvoda csoportjait. Zsúfoltan voltunk,
tornaterem nélkül, de a közösségi együttélésről jól vizsgáztuk, az évet mindenféle nagyobb konfliktus nélkül
megoldottuk. Problémát okozott az évben a kieső óvodapedagógusok pótlása. A legnagyobb gondot az
okozza a szervezetünkben, hogy vagy nagyon idősek a pedagógusaink, vagy éppen pályakezdők és emiatt
a kieső órákat helyettesítenünk kell. Ebben az évben másfél pedagógust helyettesítettünk, tehát másfél
pedagógus napi munkáját, éves munkaidejét helyettesítettük, ami nagyon fárasztó volt.
Túl vagyunk a kétéves felújítási cikluson és szeretném megköszönni Önöknek a támogatást, megköszönni
azt, hogy az óvodák korszerűbbek lettek, a játszótereink pedig biztonságosabbak. Köszönöm szépen!
Lombos István: Igazgató asszony, mennyit keres most egy óvodapedagógus? Lehet ez a létszámhiány
oka?
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető: Egy pályakezdő óvodapedagógus bére csak kiegészítéssel
éri el a garantált bérminimumot. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy egy pályakezdő óvodapedagógus bére
186 000 forint, a bérminimum pedig 194 000 forint. A létszámhiányban biztos, hogy ez is közrejátszik és az
is, hogy sokan „megyünk ki a rendszerből”, a szakképzéssel pedig nem tudnak olyan gyorsan létszámot
pótolni.
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának jóváhagyásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési
évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2019. október 15.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 2. számú határozati
javaslatot melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi
Óvoda (OM 200635) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében
foglalt tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. október 15.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Medvácz Lajos polgármester: Az egyhangú szavazatok azt mutatják, hogy a Képviselő-testület nagy
tisztelettel fordul az óvodák vezetői, pedagógusai felé. Mindent elkövetünk, hogy az óvodákban jó
körülmények között dolgozzanak az óvodapedagógusok és a gyerekek jól érezzék magukat. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy tökéletes állapot lenne, hanem azt, hogy igyekszünk minél jobban
megfelelni az előírásoknak és az általunk, a szülők vagy a magánemberek által támasztotta igényeknek.
Bízom benne, hogy ez az állapot egyre javuló lesz, a pedagógusoknak azt kívánom, hogy továbbra is ilyen
lelkesen és kitartóan végezzék a munkájukat. Elégedettek vagyunk az intézményhálózattal, köszönöm
szépen a beszámolót és további sikeres munkát kívánok!
3.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A büdzséről szóló napirendi pontok következnek.
Elsőként a 2019. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyaljuk. Osztályvezető úr is
jelen van, hozzá is lehet kérdéseket intézni.
Lombos István: Ha megengedi polgármester úr, akkor az előző napirendhez szeretnék még néhány
gondolatot hozzátenni. Minden tiszteletem azoké az óvodapedagógusoké, akik a mi 6-7 éven aluli
gyerekeinkkel hivatástudatból úgy foglalkoznak, mintha a sajátjaik lennének. Ezért minden elismerésem és
persze az önkormányzatnak is, akik a feltételeket próbálják egyre jobbá tenni.
Amiért kértem, hogy ezt elmondhassam - és a napirendnél feltett kérdésem is erre vonatkozott – az, az
óvodapedagógusok és általában a pedagógusok bére, ami kormányzati költségvetési probléma. Arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez ma már elfogadhatatlan, és úgy gondolom, hogy az
óvodapedagógusok és általában a pedagógus bérrendezése halaszthatatlan ügy. Megbecsülésünket ne
csak a vállsimogatással és az állandó dicsérettel fejezzük ki, hanem anyagi megbecsüléssel is! Ezt
mindenképpen szerettem volna elmondani. Ami a napirendet illeti, természetesen támogatom. Köszönöm
szépen!
A Polgármester további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1-8. számú
mellékleteket - elfogadja.

Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Medvácz Lajos polgármester

4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(III.03.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megkérem Szikora Péter osztályvezető urat, hogy ismertesse a bizottsági
üléseken is elhangzott módosítások szükségességét!
Szikora Péter: A postázott anyaghoz képest négy módosító javaslat lenne. Az egyik a Balassagyarmati
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintené. A Nemzeti Választási Irodától megkaptuk az
Önkormányzati választásokra vonatkozó költségvetési számokat, melyben a választásokra biztosított
pénzügyi keretről tájékoztatnak minket. A változás a 4/1-es, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetését tartalmazó mellékletet fogja érinteni, illetve ebből adódóan az Önkormányzat, illetve
Balassagyarmat Város Intézményeinek összefoglaló táblázatait is. Bizottsági üléseken is elmondtam, hogy
összesen 6 247 000 forintot kapunk az önkormányzati választásokra, ami a helyi választási szervek, illetve
a szavazatszámláló bizottságok javadalmazását tartalmazza. A személyi jellegű kiadások 4 602 000
forinttal, a járulékok 873 000 forinttal, a dologi kiadások pedig 772 000 forinttal emelkednek. Az
Önkormányzat a BADISZ VSE részére 1 300 000 forint összegű visszatérítendő támogatást nyújt azzal a
feltétellel, hogy a támogatást éven belül, tehát 2019. december 31. napjáig visszafizeti. Ez a módosítás a
3/4-es számú „Finanszírozási bevételek, kiadások” mellékletbe kerül feltűntetésre. A próbafűtések
elvégzését követően derült ki, hogy a Központi Óvoda „A” épületében a közel 25 éves kazán meghibásodott.
Mivel ez egy régi konstrukció, javítása gazdaságtalan, új kazán beszerzése szükséges. Ebben az esetben
2 millió forintról van szó, kiadás tekintetében a rendelettervezet 4/2-es mellékletét érintené, illetve ezt a
többletkiadást az általános tartalék terhére biztosítanánk az óvodának. Végül az utolsó tétel az első
lakáshoz jutók támogatását célzó kölcsönkeretet érinti. A nagy érdeklődésre tekintettel a tervezett 15 millió
forintos keret kimerült, így - most a már bent lévő igények vonatkozásában, illetve számítva, hogy esetleg
decemberig érkeznek még igények - plusz 7 millió forintos előirányzat növelésére teszünk javaslatot. Ez
szintén a tartalék terhére történne, a módosítás pedig a rendelet-tervezet 3/5-ös, és a 8-as mellékletét
érintené. Az eredetileg kiküldött anyaghoz képest tehát ez a négy módosítás lenne. Köszönöm!
Lombos István: A módosításokkal kapcsolatban, a választások személyi jellegű kiadásait fedező több mint
4 millió forintos keretre szeretnék rákérdezni. Tudom, hogy ez alapvetően nem érinti a költségvetésünket,
de érdekelne, hogy hány főt érint ez a fizetési kötelezettség és milyen nagyságrendben személyenként?
Szikora Péter osztályvezető: Ez érinti az összes Szavazatszámláló Bizottságot, az Ipolyszögi, illetve a
Patvarci Helyi Választási Bizottságot, a Balassagyarmati Helyi Választási Bizottság tagjait és a Hivatal
dolgozóit is. Nem tartalmazza a Helyi Választási Bizottság vezetőjének juttatását, mert azt Salgótarjánból
fogjuk megkapni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Kiegészítést tennék az ügyhöz. A kapott keretösszegből a
létszámhoz, a végzett munkához, illetve a teljesítményhez igazodóan a Helyi Választási Iroda dolgozóinak
a díjazását a Helyi Választási Iroda vezetője határozza meg. A Helyi Választási Iroda vezetőjének a
díjazását a Területi Választási Iroda vezetője határozza meg, így az ebbe a költségvetésbe nem is kerül
bele. A Szavazatszámláló Bizottság, illetve a Helyi Választási Bizottság választott tagjainak díjazását pedig
jogszabály írja elő. Köszönöm!
Lombos István: Szabad tudni, hogy mennyi ez összegszerűen?
Vida Tibor osztályvezető: A jegyzőkönyvvezetők és az SZSZB tagok bruttó 35 ezer forintot kapnak, és 15
irodatagot finanszíroznak 50 ezer forint/fő átalányban. Ez kerül teljesítményarányosan szétosztásra, tehát
aki csak este jön be jegyzőkönyvet ellenőrizni, az kevesebbet fog kapni, mint az, aki már két hónapja ezzel
dolgozik. De a keretösszeg az ennyi, ezt tudjuk elkölteni.
A Polgármester további kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az Előterjesztő előzőekben
ismertetett módosítási javaslatait, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.

A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet is, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2019.(IX.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.3.) rendelete
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.) Előterjesztés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt
években már foglalkozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal. A
támogatásban „azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a pályázat benyújtásának
évében a középiskola végzős, érettségi előtt álló tanulói részesülhetnek, akiknek háztartásában az egy főre
eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át.” „Az Ifjúsági és Családügyi Bizottság a támogatás mértékét legfeljebb 6.000 forintban határozza meg,
amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre eső
havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201 %-a és 250 %-a közé esik,
a támogatás mértéke legfeljebb 4 ezer forint.”
Az előterjesztést az Ifjúsági és Családügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. A határozati
javaslatot mindkét bizottság 2 500 000 forintos támogatási keretösszeggel javasolja elfogadásra.
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a Bizottságok által javasolt támogatási
összeggel kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal
elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a.) csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2020. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b.) az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembevételével
- pályázatot ír ki,
c.) a fenti célra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
2.500.000 Ft-ot biztosít.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás)
2019. december 06. (a pályázat elbírálása)
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

6.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az I. számú, határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési
tervéről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó
Rendszer vonatkozásában Balassagyarmat Város Önkormányzatának nevében a gördülő fejlesztési
tervről az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy készítse el és nyújtsa be
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a 2020-2034. évekre vonatkozó
beruházási terveket a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó rendszerre vonatkozóan, az alábbi
feltételekkel:
Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, illetőleg az
esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási rendszer
beruházásait illetően. A szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a feladatok
forrásának meghatározásánál a bérleti díj terhére betervezett munkákat kell figyelembe venni.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban szükségessé váló
egyéb intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Medvácz Lajos polgármester

A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a II. számú határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési
tervéről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszer vonatkozásában Balassagyarmat Város Önkormányzatának nevében a gördülő
fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy készítse el és nyújtsa be
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a 2020-2034. évekre vonatkozó
beruházási terveket a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi
feltételekkel:
A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően az
önkormányzat csak a külső források és az esetleges pályázati források erejéig vállal
kötelezettséget.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő:
a DMRV Zrt értesítésére: 2019. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

7.) Előterjesztés a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához önerő
biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ az eszközállományának gyarapítására pályázatot kíván benyújtani, melynél a saját erő
mértéke 400 ezer forint. Az összeget az intézmény 2019. évi költségvetése tartalmazza, a pályázat
benyújtásához csatolni kell az önerő biztosításáról szóló testületi határozatot.
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a 2019.évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához önerő biztosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont
szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
2.) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 400.000 Ft önerőt biztosítja, az a Mikszáth
Kálmán Művelődési Központ 2019. évi költségvetésében elkülönítésre kerül.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Medvácz Lajos polgármester

8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs.
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

u.

8.

szám

alatti

Madách

Filmszínház

Medvácz Lajos polgármester: A Madách Filmszínház és a hozzá tartozó eszközök üzemeltetésére kötött
szerződés december 31. napján le fog járni, ezért az Önkormányzat hatályos vagyonrendelete alapján a
további üzemeltetésre a Képviselő-testületnek pályázatot kell kiírnia. A korábbi időszakban a bérleti díj
összege nettó 500 ezer forint volt, és az előterjesztést tárgyaló Kulturális, valamint Pénzügyi Bizottság
egyhangúlag ezzel az összeggel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. A pályázat benyújtási
határideje november 15.
Kérdés, kiegészítés hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. 8.
szám alatt lévő, balassagyarmati 1614. hrsz-on nyilvántartott, 1185 m2 alapterületű Madách
Filmszínház, valamint a leltár szerint hozzá tartozó eszközök 2020. január 01. napjától 2021. december
31-ig terjedő üzemeltetésére a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat érkezik a pályázati
felhívásra, úgy a soron következő Képviselő-testületi ülésre döntés céljából terjessze be.
3.) A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is
eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást.

4.) Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy azt két alkalommal meg kell ismételni. Ha az
újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan hasznosítására
vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

az első pályázat kiírására
a pályázat kiírásáért

2019. október 15.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 9. fsz. 1. ajtószám alatti lakás további
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlant
jelenlegi állapotában, pályázati eljárás keretében licit útján kívánja elidegeníteni. Az előterjesztést tárgyaló
Városüzemeltetési és Pénzügyi Bizottság az induló vételárat 5 millió forintban állapította meg.
A Polgármester szavazásra bocsátja a Bizottságok által javasolt bruttó 5 millió forintos induló vételárat,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a bruttó 5 millió forintos vételárral kiegészített
határozati javaslatot is, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 9. fsz. 1. ajtószám alatti
lakás további hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1480/A/1. hrsz-ú,
természetben 2660 Balassagyarmat, Baltik F. u. 9. fsz. 1. ajtószám alatt található, 62 m2 alapterületű,
két szoba komfortos lakást - a jelenlegi, megtekintett állapotban - pályázati eljárás keretében, licit útján
elidegeníti, 5.000.000 Ft induló vételáron.
2.) A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni, annak megtörténtét a szerződés
aláírásával egyidejűleg igazolni.
3.) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevő(ke)t terheli(k).
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén a pályázat nyertesével az
adásvételi szerződést megkösse.
5.) Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell ismételni.
6.) Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a pályázat első kiírására: 2019. október 15.
Medvácz Lajos polgármester

10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Arany J. út 1. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti
jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Arany J. út 1. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti jogviszonyának
rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. út 1. fsz.
2. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés
céljából
Szalókiné Dr. Kovács Krisztina (sz.; an:) belgyógyász szakorvos részére, költségelvű lakbér
megfizetése mellett, 2019. november 1-től kezdődően 2021. október 31-ig, ezen belül a Dr.
Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

A kiértesítésre:
A szerződés megkötésére:
Medvácz Lajos polgármester

2019. október 15.
2019. október 31.

11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. a jelenlegi havi 20 forint/lakos
díjért már nem tudja ellátni feladatát, így december 1. napjával a szerződést felmondja. A feladatellátás
folytatásához új közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani.
Kérdés, kiegészítés hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. október 1.
Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés a BADISZ VSE részére visszatérítendő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Az előterjesztés a Képviselő-testületi ülés előtt került kiosztásra.
Medvácz Lajos polgármester: Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az elmúlt évek gyakorlata szerint
a „Mozdulj Gyarmat” rendezvény idén is megrendezésre kerül, azonban idén egy nagyszabású, sokféle
mozgásra lehetőséget biztosító rendezvény lesz. A program egy futással indul a kórháztól az új uszodáig,
ahol az uszoda névadójának, Révész Lászlónak az emléktábláját adjuk át.

Ezek mellett a Teqball nevezetű sportág népszerűsítésére is sor kerül, melyben két korábbi labdarúgó
világsztár Pujol és Cafu fog segíteni, ők fognak népszerűsítő bemutatót tartani. A rendezvénnyel
kapcsolatos költségek kifizetésére a pályázat elbírálását megelőzően lesz szükség, ezért arra kérik
Balassagyarmat Város Önkormányzatát, hogy erre a célra 1 300 000 forint visszatérítendő támogatást
biztosítson.
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a BADISZ VSE részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.300.000,- Ft, azaz: Egymillióháromszázezer forint összegű visszatérítendő támogatást biztosít a BADISZ VSE részére, az alábbi
feltételek szerint:
-

a szerződés megkötésének határideje: 2019. szeptember 27.,
a támogatási összeg a szerződéskötést követően, egyösszegben kerül átutalásra a
BADISZ VSE számlájára,
a támogatás visszafizetésének biztosítására a támogatottnak biztosítékot kell adnia,
a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2019. december 31. napjáig esedékes.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 27.
Medvácz Lajos polgármester

13.) Előterjesztés Ifj. Dobó József emléktábla állítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Az előterjesztés a Képviselő-testületi ülés előtt került kiosztásra.
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd megkérdezi a Testület tagjait, hogy
van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban.
Ennek hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
Ifj. Dobó József emléktábla állításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 23-án, a Dobó családdal
közösen emléktáblát kíván állítani ifj. Dobó József (1921-2007) csendőrtiszt emlékére, aki 1950-ben
elsőként szökött meg a Recski kényszermunkatáborból.
2.) Az emléktábla avatására a Balassagyarmat, Trikál-Hétvezér utca sarkán álló Hétvezér utca 24. számú
ház Hétvezér utcai homlokzatán kerül sor. A 60x80 cm méretű, fekvő formátumú márványlapon az
alábbi szöveg olvasható:

3.) A táblaállítás költségeit Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Dobó család fele-fele arányban
viseli.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2019. október 4.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés személyi használatra adott gépkocsi megvásárlására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Az előterjesztés a Képviselő-testületi ülés előtt került kiosztásra.
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javaslatot tett arra, hogy
a határozati javaslat a személygépjármű forgalmi rendszámával kerüljön kiegészítésre, valamint a vételár
3 millió forintban legyen meghatározva.
A Polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasoltakat, melyet a Képviselő-testület
10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott.
A Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot is, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a személyi használatra adott gépkocsi megvásárlásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte hozzájárul ahhoz, hogy Medvácz Lajos
polgármester a személyi használatában lévő, Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Trend típusú, NJX-962 frszú gépkocsit polgármesteri megbízatásának megszűnésekor 3.000.000 Ft vételár ellenében
megvásárolja.
2.) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert és az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Csach Gábor alpolgármester,
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző

15.) Előterjesztés a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött helyi
közlekedési közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Az előterjesztés a Képviselő-testületi ülés előtt került kiosztásra.
Medvácz Lajos polgármester: A módosítás oka, hogy a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. 2019. október 1-én beolvad a VOLÁNBUSZ Zrt.-be, és a továbbiakban a közszolgáltatási
szerződés alapján végzett autóbuszos személyszállítási feladatokat országosan egységesen a
VOLÁNBUSZ Zrt. látja el.
A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2019.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött helyi közlekedési
közszolgáltatási szerződés módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata és a KMKK Zrt. között létrejött, 2015. január 1. napjától hatályos, „Balassagyarmat
város közigazgatási területén helyi közforgalmú, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyú szerződés
módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:
A szerződés 1. sz. melléklete, valamint a 3. sz. melléklete helyett az a kiegészítés kerül a
szerződésbe, hogy „a szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeket (pl. pótdíj, jegy- és bérletár
visszatérítése, utazási feltételek) a Szolgáltató - honlapján közzétett - hatályos Üzletszabályzata
és Díjszabása tartalmazza, azzal, hogy sem Üzletszabályzatban, sem a Díjszabásban foglaltak
nem sérthetik az Önkormányzatnak a szerződés 6. pontjában biztosított ármegállapító jogkörét".
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Medvácz Lajos polgármester

16.) Egyebek
Medvácz Lajos polgármester: Megadom a szót Szedlák Sándor képviselőnek.
Szedlák Sándor: Alpolgármester úrtól szeretném nagy tisztelettel megkérdezni, hogy hol tart a Hunyadi Baltik kereszteződés körforgalmi felfestése? Gondolom az Alpolgármester úr jegyzésében jelent meg július
31-én a városháza honlapján egy ezzel kapcsolatos leírat, melyből csak a következő mondatot szeretném
felolvasni: „A tervek elkészültek, melyet jövő héten tárgyal a Városüzemeltetési Bizottság” Azóta néhány
hét eltelt. Tisztelt Képviselőtársaim! Ez egy súlyos probléma, itt naponta életveszély van, nagyon komolyan
mondom, hogy valamit tenni kell ebben az ügyben. Itt egy kis csúszás van és most finoman fogalmaztam,
ezért azt kérném tisztelettel az Alpolgármester úrtól, hogy vegyük komolyan ezt a dolgot. Köszönöm!
Csach Gábor alpolgármester: A kialakítás a helyzet komolysága miatt csúszik. A kollégák felhívták a
figyelmet arra, hogy a Rendőrség, a Centrum Autósiskola és a Volán véleményének meghallgatása után
döntsünk, ami ebben a posztban is benne van. Megérkeztek az észrevételek a Rendőrség és az Autósiskola
azt javasolta, hogy a Baltik utca felől jövő forgalomnál ne két sáv, hanem csak egy sáv legyen kialakítva,
mert ott ez nem okozna torlódást. Ennek az áttervezése zajlik, és abban a pillanatban ahogy ez elkészül
Bizottság elé fog kerülni. Én, amennyiben lehetőségem adódik rá javasolni fogom, hogy a Bizottság
gondolja meg azt, hogy milyen beavatkozást készít, mert a hóesésre is gondolni kell. Tehát nem biztos,
hogy elegendő egy felfestett, bonyolult közlekedési szerkezetben gondolkodni, de a döntés a Bizottság
hatásköre, a végső döntést ő fogja meghozni.

Szedlák Sándor: Ha október 13-án valamilyen csoda folytán itt változás lenne, akkor erre vonatkozóan
majd olyan indítványt fogok beterjeszteni, ami végső megoldása lesz ennek az ügynek. Köszönöm!
Medvácz Lajos polgármester: Szavazást követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a
napirendek tárgyalását, melynek anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.
Polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagok aktív munkáját, elköszön a
Városi Televízió nézőitől és az ülést 15.30 órakor bezárja.

K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

