
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 15-én 
    megtartott üléséről.

t á r g y a l t    n a p i r e n d e k : határozatok, rendeletek

1./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 1/2013. (I. 15.) hat.        
     megállapodás.

2./ Közös önkormányzati hivatal Alapító Okirata. 2/2013. (I: 15.) hat.

3./ Az Önkormányzati Project Kft. beszámolója 3/2013. (I. 15.) hat.

4./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése. 4/2013. (I. 15.) hat.

5./ DMRV Részvény-Adásvételi szerződés meg- 5/2013. (I. 15.) hat.          
    tárgyalása.

6./ A KMOP-3.3.1/A-09-2009-006. azonosító számon 6/2013. (I. 15.) hat.
     regisztrált „Nagybörzsöny Község szennyvíz 
     elvezetése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárása.
         
7./ Hangonyi Zoltán kérelme. 7/2013. (I. 15.) hat.

8./ Szlovák turisztikai naptár. 8/2013. (I. 15.) hat.

9./  2013.évi munkaterv 9/2013. (I.15.) hat.

10./ Tájékoztató ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati körben
      történő változásokról.   



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január
    15-én megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak: Antal Gyuláné polgármester
Gábor Krisztián alpolgármester
Grósz Tiborné képviselő
Paulik Oszkár képviselő
Szabó Attila képviselő
Csákiné Varga Gyöngyi helyettesítő jegyző
Somogyiné Boda Erzsébet jkv. vez.

Meghívottként részt vett az ülésen:

Letkóné Huszti Rita Önkormányzati Project Kft. ügyvez.

Antal  Gyuláné  polgármester köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-
testület teljes létszámmal megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Gábor Krisztián alpolgármesterre 
és  Paulik  Oszkár  képviselőre.  Az  elhangzott  javaslat  alapján  a  képviselő-testület  5  igen 
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a  jegyzőkönyv  hitelesítők 
személyére tett javaslatot. 

A továbbiakban a polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. A kiküldött 
meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat  kiegészítve,  az  elhangzott  javaslat  alapján  a 
képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet 
fogadta el:

N A P I R E N D :

Tárgya: Előadó:

1./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról helyettesítő jegyző
      megállapodás.

2./ Közös önkormányzati hivatal Alapító Okirata. helyettesítő jegyző

3./ Az Önkormányzati Project Kft. beszámolója Kft. ügyvezetője

4./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése. polgármester

5./ DMRV Részvény-Adásvételi szerződés meg- polgármester
     tárgyalása.



6./ A KMOP-3.3.1/A-09-2009-006. azonosító számon polgármester
     regisztrált „Nagybörzsöny Község szennyvíz 
     elvezetése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárása.
         
7./ Hangonyi Zoltán kérelme. polgármester

8./ Szlovák turisztikai naptár. polgármester

9./ 2013.évi munkaterv polgármester

10./ Tájékoztató ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati körben polgármester
      történő változásokról.

1./ Napirendi pont tárgya: Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról megállapodás.
     Napirendi pont előadója: Csákiné Varga Gyöngyi helyettesítő jegyző
     (írásos előterjesztés ) 

Csákiné Varga Gyöngyi helyettesítő jegyző:

Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  Kemence,  Bernecebaráti,  Nagybörzsöny 
Önkormányzatok  képviseletében  a  polgármesterek  megállapodást  kötnek  a  közös 
önkormányzati hivatal létrehozásáról Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. évi törvény 85. §-ában  foglaltak alapján és  2013. február 1-től határozatlan időre 
Kemence  székhellyel Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak.
A  közös  önkormányzati  hivatal  létrehozására  vonatkozó  megállapodás  tervezet   írásos 
anyagként kiküldésre került a képviselők részére.  
Megkérdezi, hogy az írásős előterjesztéssel kapcsolatosan van-e észrevétel, vagy javaslat. 

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

1/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Nagybörzsöny  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kemencei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást a  melléklet 
szerint jóváhagyja. 

Határidő: 2013. február 1.
Felelős  :  polgármester, helyettesítő jegyző

 

2./ Napirendi pont tárgya: Közös önkormányzati hivatal Alapító Okirata.   
     Napirendi pont előadója: Csákiné Varga Gyöngyi helyettesítő  jegyző
    ( írásos előterjesztés ) 



Csákiné Varga Gyöngyi helyettesítő jegyző:
Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  Kemence,  Bernecebaráti  és  Nagybörzsöny 
Önkormányzatok Képviselő-testületei által létrehozott Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okirata  „ Az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,   az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. 
( XII.31.)   Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően készült el, a tervezet a képviselők részére írásos anyagként kiküldésre került.
Az alapító okirat 2013. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Kemence-Bernecebaráti 
Községek  Körjegyzőségi   Hivatalának   2009.  szeptember  30-án  kelt  egységes  szerkezetű 
alapító okirata  valamint Nagybörzsöny Polgármesteri Hivatalának 2009. szeptember 30-án 
kelt  egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Kéri a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek az Alapító Okirat tervezettel fogadják 
el.
A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

2/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kemencei 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát  a  melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: 2013. február 1.
Felelős  :  Polgármester, körjegyző 

3./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzati Project Kft. beszámolója.
     Napirendi pont előadója: Project Kft. ügyvezetője

Letkóné  Huszti  Rita  Kft.  ügyvezetője elmondja,  hogy  a  Kft.  2012.  évi  bevételeit  és 
kiadásait a nála lévő dokumentációk alapján készítette el, ami természetesen nem teljeskörű, 
hiszen a számlák a könyvelőnél vannak, és a mérleg még nem készült el.  A mérleg kb. két hét 
múlva lesz kész, mely alapján pontosabb, részletesebb beszámolót tud adni a testület részére. 

Szabó Attila képviselő: az átadott kimutatás szerint a Kft-nek jelenleg 7 m/Ft-jának kellene 
lennie. Az ügyvezetőt már több alkalommal kérte a Felügyelő Bizottság, hogy a Kft. dolgaival 
kellene nagyobb odafigyeléssel foglalkozni. A Kft-nek úgy kellene működni, hogy ne csak 
annyi  bevétele  legyen,  amennyit  az  ügyvezető  bérére  kifizet,  hanem legyen  nyeresége  is. 
Javasolja, hogy a mérleg elkészülte után ismét kerüljön a Kft. részletes beszámolója a testület 
elé, és az ügyvezető készítse el a 2013-as évre vonatkozó üzleti tervét is. 

Grósz Tiborné képviselő: Szerinte mérlegelni kellene azt is, hogy egyáltalán szükség van-e a 
Kft-re,  vagy  szüntesse  azt  meg  a  testület.  Ha  továbbra  is  így  működik,  nincs  értelme 
fenntartani.

 Eggyé  észrevétel,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  5  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:



3/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Önkormányzati 
Project Kft. beszámolóját nem fogadja el.
A képviselőtestület felhívja Project Kft. igazgatóját hogy  a mérleg elkészítését 
követően  az  üzleti  tervvel  együtt  a  beszámolót  teljes  körűen készítse  el  és 
terjessze a képviselőtestület elé.

Határidő : 2013. február 28.
Felelős: polgármester

4./ Napirendi pont tárgya: Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése
     Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal  Gyuláné  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondja,  hogy  az  Országos 
Mentőszolgálat  Alapítvány megkeresést  küldött  az önkormányzat  részére,  a Vámosmikolai 
Mentőállomás  mentőautóinak  felszereltsége  ügyében.  Szeretnének  minél  előbb  a  betegek 
szolgálatába  állítani  mentéstechnikai  eszközöket,  konkrétan  kapnográfot  (légzésfigyelő 
monitor). Kérték az önkormányzat segítő támogatását. 

A polgármester  javasolta,  hogy a támogatás  elől  ugyan nem kellene elzárkózni,  de addig, 
amíg a 2013. évre vonatkozó költségvetést nem fogadja el a testület, addig anyagi támogatást 
nem kellene nyújtani. 

Csákiné Varga Gyöngyi helyettesítő jegyző: elmondja, hogy a szomszédos településekre – 
Kemence  és  Bernecebaráti  községekbe – nem érkezett  ilyen  jellegű  megkeresés.  Ő is  azt 
javasolja, hogy a 2013. évi költségvetés tárgyalása, illetve elfogadása után döntsön a testület a 
Vámosmikolai Mentőállomás támogatása ügyében.

A javaslatokat a képviselő-testület elfogadta, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

4/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vámosmikolai Mentőállomás támogatására vonatkozó kérelmet
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását követően
ismételten tárgyalni fogja.

Határidő: 2013. évi költségvetés tárgyalása
Felelős: polgármester, jegyző

5./ Napirendi pont tárgya: DMRV Részvény-Adásvételi szerződés megtárgyalása.
     Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal  Gyuláné  polgármester  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  DMRV  Zrt. 
tájékoztatót küldött az önkormányzatok részére, melyben ismertette, hogy hatályba lépett a 
víziközmű  szolgáltatásról  szóló  2011.évi  CCIX  t5örvény,  amely  első  ízben  szabályozza 



törvényi szinten a víziközmű szolgáltatás egészét. A törvény kimondja, hogy vagyonkezelési, 
továbbá  bérleti  üzemeltetési  szerződés  kizárólag  olyan  víziközmű  –szolgáltató  társasággal 
johet  létre,  amely  kizárólag  az  ellátásért  felelős,  vagy  rajta  kívül  az  állam,  települési 
önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll, illetve amely kizárólag az előzőek szerinti 
gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat,  vagy ezek együttes 
tulajdonában áll. Ennek értelmében Regionális Vízmű Társaságok – így a DMRV Zrt. is – 
2012.  július  15.  napját  követően  a  már  üzemeltetett  települési  víziközműveket  akkor 
üzemeltethetik  tovább,  ha  az  ellátásért  felelős  önkormányzat  tulajdoni  részesedéssel 
rendelkezik a Társaságban. Ennek érdekében a  DMRV elkészített  egy részvény-adásvételi 
szerződést, mely alapján a DMRV Zrt. eladja, az önkormányzat pedig megvásárol a DMRV 
Zrt.  tulajdonában  lévő  saját  részvényekből  1  db,  11.000,-Ft  névértékű,  névre  szóló, 
dematerializált törzsrészvényt, 11.000,-Ft vételárért. A részvény vásárlással az önkormányzat 
is tulajdonosává válhat a társaságnak.

Kérte a képviselő-testületet, hogy értsen egyet az ismertetett részvényvásárlással.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna Menti Regi-
onális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (2600 Vác, Kodály Z.
út 3.) megvásárol a DMRV Zrt. tulajdonában lévő saját részvényeiből 1 (egy)
darab, 11.000,-Ft (Tizenegyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált 
törzsrészvényt, 11.000,-Ft, azaz Tizenegyezer forint vételárért.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a részvény-adásvételi
szerződés aláírására. 

Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző

6./ Napirendi pont tárgya: A KMOP-3.3.1/A-09-2009-006. azonosító számon regisztrált  
„Nagybörzsöny Község szennyvíz elvezetése” tárgyú projekt 
közbeszerzési eljárása.

     Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal Gyuláné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a szennyvízelvezetés 
projekt közbeszerzési  eljárása kapcsán az ajánlatok a közbesz.  tanácsadóhoz beékeztek.  A 
hiánypótlási eljárás van folyamatban. 6 db ajánlat érkezett be, melyek között volt a Magyar 
Aszfalt  Kft.  ajánlata  is.  Az  ajánlati  felhívás  III.2.4  pontja  értelmében  az  ajánlatkérő   a 
közbeszerzési  eljárásban  való  részvétel  jogát  fenntartotta  az  olyan  ajánlattevők  számára, 
akiknek az előző havi árbevétele a nettó egymilliárd forintot nem érte el. A Magyar Aszfalt 
Kft.  2011. árbevétele ezt  az értékhatárt  jelentősen meghaladta,  az ajánlat  nem felel  meg a 
felhívásban előírt feltételeknek, ezért a Kbt. 74. § (1) bek. e.) pontja értelmében érvénytelen.  

A képviselő-testület  az elhangzottakkal  egyetért,  majd 5 igen szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



6/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat: 

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-
3.3.1/A-09-2009-006. azonosító számon regisztrált „Nagybörzsöny 
község szennyvíz elvezetése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárása során 
az alábbi ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról határozott:
Magyar Aszfalt Kft.
1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Érvénytelenség indoka: 
Az ajánlati  felhívás  III.2.4)  pontja  értelmében  ajánlatkérő  – a  kis-  és 
középvállalkozások elősegítése érdekében - a közbeszerzési  eljárásban 
való részvétel jogát fenntartotta az olyan ajánlattevők számára, akiknek 
az  előző  évi  árbevétele  a  nettó  egymilliárd  forintot  nem  érte  el.  A 
Magyar Aszfalt Kft. 2011. évi nettó árbevétele 39 796 670 eFt volt, így 
meghaladta  a  fenti  értékhatárt,  ajánlata  nem felel  meg  a  felhívásban 
előírt feltételnek, a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a közbeszerzési 
szakértőt értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester
 

7./ Napirendi pont tárgya: Hangonyi Zoltán kérelme
     Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal Gyuláné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ciklusban, a 
víziközmű társulat megalakításánál működött közre Hangonyi Zoltán, aki most kérelemmel 
kereste  meg  a  képviselő-testületet.  A  polgármester  ismertette  Hangonyi  Úr  által  küldött 
levelet. 

Csákiné  Varga  Gyöngyi  hely.jegyző  elmondja,  hogy  utólagos  szerződéskötésre  nincs 
lehetőség, ezért a kérelmet elutasítani javasolja. Ha a végzett munkára vonatkozóan az előző 
testülettel, illetve polgármesterrel nem kötött szerződést, azt mos már nem lehet megtenni.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta: 

7/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat: 

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hangonyi 
Zoltán egyéni vállalkozó közgazdász kérelmét elutasítja, mivel a képviselő-
testület utólagos szerződést nem köthet. 

Kérte a polgármestert, hogy a testület-döntéséről kérelmezőt értesítse.

Határidő: 2013. január 25.
Felelős: polgármester 



8./ Napirendi pont tárgya: Szlovák turisztikai naptár
     Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal  Gyuláné  polgármester szóbeli  előterjesztésében  elmondja,  hogy  Petró  Gergely 
megkereste  az  önkormányzatot  azzal,  hogy  a  településnek  rendkívüli  kedvezménnyel  tud 
felajánlani megjelenési lehetőséget – 10000 példányszámban Szlovákia legnagyobb turisztikai 
kiállításán  és  vásárán,  valamint  Szlovákia  utazási  és  tourinform  irodáiban  Kassától-
Pozsonyig.  A nagyobb  felületen  való  megjelenést  70.000,-Ft+ÁFA,  a  kisebbiket  50.000,-
Ft+ÁFA összegért tudnák biztosítani.
A  polgármester  elmondja,  hogy  a  települést,  annak  nevezetességeit,  látnivalóit  az 
önkormányzat honlapján, egy weboldalon bárki elérheti, megtekintheti, ezért nem javasolja a 
elfogadni a felajánlott összegért a megjelenést. 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat: 

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem él a Szlovákiai 
turisztikai kiállításon és vásáron való megjelenés lehetőségével.

Kérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a kérelmezőt. 

Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester 

9./ Napirendi pont tárgya:  2013.évi munkaterv
     (írásos előterjesztés ) 

     Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal Gyuláné polgármester . Megkérdezi a képviselőtestület tagjait van e valakinek 
kiegészíteni valója a kiküldött 2013.évi munkatervvel kapcsolatban. 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2013. (I. 15.) Képviselő-testületi határozat: 

A képviselőtestület a 2013.évi munkatervet jóváhagyja. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 



10./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati körben történő 
változásokról.

     Napirendi pont előadója: Antal Gyuláné polgármester

Antal  Gyuláné  polgármester szóbeli  előterjesztésében  tájékoztatta  a  képviselő-testületet, 
hogy  az  ELMŰ  tájékoztatást  küldött  az  ELMŰ-ÉMÁSZ  Hálózati  Kft-ben  történt 
változásokról. Új régióközpontok alakultak ki, mely szerint a Szobi Kistérség a Gyöngyösi 
Régióközponthoz tartozik. A regionális struktúra átalakításának a célja a hatékony működés 
fenntartása, a szolgáltatás színvonalának javítása, és a költségek csökkentése.   
Az  egyéb,  személyes  intézkedést  nem  igénylő  dolgok  (pl.  hibabejelentés,  stb.),  az 
elektronikusan intézhető ügyek továbbra sem változnak.

A polgármester tájékoztatóját a képviselő-testület tudomásul vette.

Mivel több napirendi pont nem volt, így a polgármester megkérdezte, hogy napirenden kívül 
van-e kérdés, bejelentés. 

Paulik Oszkár képviselő: A tavasz folyamán ismét lesz lehetőség a településnek az utazási 
kiállításon való megjelenésre. A stand 90.000,-Ft-os áron bérelhető. A képviselő elmondja, 
hogy  a  helyi  vállalkozókat,  termékeseket  már  kereste,  hogy  anyagilag  is  támogassák  a 
kiállításon való részvételt, de kérdése az, ha nem jönne össze ez az összeg, az önkormányzat 
tudná-e támogatni a kiállításon való részvételt.

Antal Gyuláné polgármester elmondja,  hogy természetesen a települési  önkormányzat  is 
támogatja ezt a kezdeményezést, de javasolja ezzel a német nemzetiségi önkormányzatot is 
megkeresni. Az ő döntésük után ad támogatást az önkormányzat is.

Egyéb bejelentés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és a 
képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.

………………………….. …………………………………
  Antal Gyuláné Csákiné Varga Gyöngyi
   polgármester helyettesítő jegyző

……………………………. …………………………………..
   Gábor Krisztián Paulik Oszkár
   alpolgármester képviselő
   jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő



Nagybörzsöny    K ö z s é g
P o l g á r m e s t e r é t ő l 
2634 Nagybörzsöny Rákóczi u. 2.sz.
Tel-Fax: 27/378-025.
E-mail: pm.nagyborzsony@t-online.hu

M E G H Í V Ó

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 15-én (kedden) 
17,oo órai kezdettel  ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

N A P I R E N D I     J A V A S L A T :

Tárgya: Előadó:

1./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról jegyző
      megállapodás.

2./ Közös önkormányzati hivatal Alapító Okirata. jegyző

3./ Az Önkormányzati Project Kft. beszámolója Kft. ügyvezetője

4./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése. polgármester

5./ DMRV Részvény-Adásvételi szerződés meg- polgármester
     tárgyalása.

6./ Egyebek. 

Kérem, a képviselő-testület ülésén részt venni szíveskedjék. 
 

Nagybörzsöny, 2013. január 9.

Antal Gyuláné
           polgármester

mailto:pm.nagyborzsony@axelero.hu

