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a jelenlevoket.

Dr. Varga Andrea: A Szocialis kerekasztal iilest a szocialis torveny alapjan kotelezo f6rum,
amit minden evben meg kell tartani. Szeretnenk komoly egyiittmiikodest, komoly parbeszedet kialakitani azokkal a szemelyekkel, szervezetekkel, akik a vallukon viszik a varos szocialis
ellatasanak feladatait.
A Szocialis Kerekasztalnak minden evben meg kell hatarazni egy temM, ami iden a Szocialis
szolgaltatastervezesi
koncepci6 feliilvizsgalata, amely 2006-ban lett megalkotva es elfogadva,
azokkal a szervezetekkel egyiitt, amelyek a varas szocialis feladatait ellatjak. Ez eddig egy alkalommallett
feliilvizsgalva. Nem tudom kinek mennyi ideje es lehetosege volt a koncepci6t
megnezni, melyet feltoltottiink a varas honlapjara, ez egy 70 oldalas anyag. Arra kerem a jelenlevoket, hogy a mai beszelgetes arr61 sz6ljon, hogy a koncepci6val kapcsolatban kinek miIyen elkepzelesei vannak. Ez meghatarazhatja
azt az iranyt nem csak nehany h6napon, hanem tobb even keresztiil, amellyel a szocialis ellatasok Balassagyarmaton fejleszthetoek.
Aki megnezte a koncepci6t az IMhatta, hogy az elso 30 oldal hogy Balassagyarmatnak
az akkori, 200l-es nepszamlalason alapul6 adatai alapjan dolgozza fel a varas szocialis helyzetet,
ebben a lak3.skerdest61 kezdve a nepesseg szerint felosztason keresztiil minden megtalalhat6.
Mi ezt friss adatokkal fogjuk feltolteni. Az utana kovetkezo fejezetben azokat az ellatasi formakat mutattuk be, mely egy resze kotelezo, mas resze onkent vallalt penzbeli, termeszetbeli
ellMaskent az Onkormanyzat anyagi lehetosegeihez kepest onkent adbat6 tamogatasi formak
voltak. Bemutatasra keriilt milyen segelytipusok, segelyformak voltak az akkori Onkormanyzatunknal. Termeszetesen ezek az adatok rendelkezesre allnak, illetve a jogszabalyi valtozasok nyomon kovetese nem a jelenlevok feladata, mi elkeszitjiik. A koncepci6 3 szamu fejezete
a fejlesztesi iranyokat foglalja ossze, azt szeretnenk frissiteni. F6'kent azokat a fejlesztesi iranyokat foglalja ossze, olyan adatokkal, informaci6kkal, celokkal szeretnenk feltolteni, amelya
leginkabb szakavatottakt61 szarmazik. A feliilvizsgalat hianyat61 fiiggetleniil, az nem jelenti
azt, hogy a koncepci6 3. fejezeteben leirt celok nem val6sultak meg.
Amik megval6sultak:
a Bolcsode fejlesztese mely 50 ferohelyes volt mara 56 ferohelyesre b6viilt, kiils61egbeisoleg is megujult,
a Balassagyarmat Kisterseg Tobbcelu Tarsulasanal jelentOs szocialis szolgaltat6 kozpont alakult ki, mely hazi segitsegnylijtas mellett jelzorendszeres hazi segitsegnylijtas,
pszichiatriai betegek kiiziissegi ellatasa, szenvedelybetegek kiizossegi ellMasa, tamogat6 szolgalat feladatokat 1Mel,
az Sztk-Rende16intezet epiiletenek felujitasa iden fejez6diitt be,
az akadalymentesites
a Biilcs6denel es az Sztk-Rendelointezetnel
val6sult meg.
Kerem, hogy a hozzasz616 kozolje a nevet es a kepviselt szervezetet az emlekezteto pontossaga
miatt. Az emIekezteto fel fog keriilni a varos honlapjara.
Kajdy Laszl6ne, Csaladsegito es Gyermekj6leti Szolgalat: Sajnos a koncepci6t nem tudtam
Mnezni, mert nem talaltam meg. Nemreg volt egy jelz6rendszeres tanacskozas, ahol megemlitettem a csaladok Mmeneti otthonanak letrehozasM, vagy krizisotthon ietrehozasM az azonnali elhelyezes miatt. Nagy sziikseg lenne ra, nagyon j6 lenne, mar tobbszor azonnali elhelyezesre lett volna sziikseg, ahol ott elnek riivid ideig. Nem tudom van-e most ilyen palyazat.

Dr. Varga Andrea: Most palyazat b61csodere van. Hany esaladot erintene?
Kaidy Laszl6ne, Csaladsegito es Gyermekj6Leti Szolgalat: Kb. 3-4 esaladot, a nagyobb epiilet
jobb lenne. Ezt az atmeneti gondozast meg kellene oldani, ezt evek 6ta minden beszamol6mba beirtam, hogy anya gyerekkel tudjon hoI lenni. Gyermekeknel az atmeneti gondozast heIyettes sziilokkel is meg lehetne oldani atmeneti jelleggel.
Palinkas Zoltanne, Kozponti Ovoda: Tamogatom Kajdy Laszl6net, mert szembesiiltem azzal,
hogy egy anyukat kizarta ferje a lakasb61 es felhivott hova menjen a kisgyermekkel. Komoly
gondotjelent, ha krizishelyzet alakul ki.
Az Ipolysz6gi Tag6vodaban 22 gyermekbol 19 halmozottan Mtranyos helyzetu, sulyos napi
problemat okoz a tisztalkodasuk, a tisztantartasuk,
a tetvesseg. Valami megoldast kellene
talalni, a vedonoi szolgalatot megerositeni, hogy hetente-kHhetente
megnezzek gyerekeket,
utana a Csaladsegito Szolgruat magat a esaladot, mert hiaba irtjuk ki a gyerekekbol, ha az
egesz esaladot kezelni kellene. Uvegszamra vessziik a tetilirt6t.
Csabi Karolyne, Vedonoi Szolgalat: Igazab61 a tetuvel mi sem tudunk mit kezdeni, mert az
irtasa a esalad feladata. Az 6vodaban hiaba irtjak ki, ha visszafertozodik. Az iskolaban is
megnezik a kolleganOk a gyermekeket es jelentjiik az ANTSZ-nek, ez evek 6ta problema, de
nem t6rtenik semmi.
Palinkas Zo/tanne, Kozponti
dast kellene talalni.

Ovoda: Megertem hogy nem ez a feladatuk,

de valami megol-

Csabi Karolyne, vedonoi Szolgalat: A Vedonoi Szolgruathoz 200-250 esalad tartozik, hiaba
nezziik meg egy-kH hetente es jelentjiik, nem t6rtenik semmi, a esaladhoz nem tudunk kimenni es megmutatni, hogyan kell tisztalkodni.
Kajdy Laszl6ne, Csaladsegito es Gyermekj6leti Szolgalat: A IHszamunkat sziikseg lenne bOviteni 1 fovel, mi a takaritast, az udvar rendben tartasat is szoktuk nezni, esiit6rt6k6nkent
vagyunk Ipolysz6g6n. A fogad6napot szerdara szeretnenk athelyezni, mert akkor van kinn a
vedono es a gyerekorvos is es k6z6sen hatha t6bbre megyiink. A problema az , hogy normalis
hely sines, ahol Ie tudnank iilni a sziilokkel beszeli, talan ha a k6nyvtar megszunik, azon a
helyen lehetne.
Dr. Varga Andrea: A k6nyvtari szolgaltatas nem szunik meg, ezt a mozg6k6nyvtaras szolgrutatast a Megyei K6nyvtar fogja kezelni. Talan atkeriil a k6zsegMza azon reszere, ahol az alpolgarmester ur szokott tart6zkodni. Ipolysz6g k6zseg nem kapott a tavalyi ev vegi 5000 fo
alatti 6nkormanyzatok konszolidaei6jab61, merthogy nem volt tartozasa. A Beliigyminiszteriurn felmerest keszitett azoknal az 6nkormanyzatoknal,
akik nem kaptak a konszolidaci6b61,
hogy milyen fejleszteseket szeretnenek. Ipolysz6g a kulturMz elnevezesu epiilet felujitasat
eelozza meg, ezt jeleztek a Miniszterium fele. Komplett tervvel rendelkeznek, ha ez megval6suI, akkor szep k6rnyezetben akar az orvosi rendelo, akar a esaladsegito szolgalat ott helyet
tud kapni. Egyen16re esak az igenyeket kellett bejelenteni.
A mlllt heti Kepvise16-testiileti iilesen is kideriilt, hogy a szocialis es gyermekj61eti problemak
jelentos hanyada Ipolysz6gre koneentrru6dik.
Kajdy Laszl6ne, Csaladsegito es Gyermekj6leti Szolgalat: A nyari etkeztetesr61 kaptunk emailt, biztosan az Onkormanyzathoz is kiildtek es a hatranyos helyzetu vagy a halmozottan
hatranyos helyzetu k6zsegek k6z6tt nem szerepeliink.
Dr. Varga Andrea: Igy van, Balassagyarmat a foglalkoztatasi mutat6i alapjan nem minosiil
hatranyos helyzetu illetve halmozottan hatranyos helyzetil telepiilesnek. Szeeseny es Salg6tarjan, idonkent bizonyos mutat6k alapjan Batonyterenye is annak minosiil, Balassagyarmat
viszont egyaltalan nem. Szamunkra ez t6bb problemat okozott, mert emiatt pI. a STARTprogramb61, a munkanelkiiliek foglalkoztatasa keretb61 is kimaradtunk.

Ivanics Maria Horizont-Fek Kozhasznu Egyesiilet: A foglalkoztatasi adatokat megkerdojelezem, nem realisak, mert a balassagyarmatiak
nagy resze 4-6 6ds foglalkoztatott, amely folyamatosan visszaveti oket a szoeialis hal6ba. Ami6ta az Egyesiilet muk6dik, az elmult 6 ev
alatt nagyon sokan fordulnak hozzank, sok a hajlektalan es a latens hajlektalan.
A regi koneepci6 maga hianyos, regi KSH-s adatbazisb6l dolgozunk, idejetmult adatokkal,
sokfeJe megoszlas van, de nem lattam a tart6s fogyatekossaggal, tart6s betegseggel elOk szamat. Javaslom, hogy a k6zelj6v6ben legyen elvegezve egy atfog6, realis ellenorzes ezen adatok
pontositasara. Sz6ges ellentetben all az adatok kimutatasa es a val6di helyzet. Hogy segiteni
tudjunk pontos adatokkal kell rendelkezni. Mi tettiik meg az iranyelveket, a szoeialis minimumellatas 6sszege nem veszi figyelembe az inflaci6t.
Hianyolok egy olyan teriiletet amely az un. szoeialis krizishelyzeteket kezelO szervezet. Nines
olyan szervezet, mely orvosolni tudna a fellepo problemat, mindenki azt mondja nem az 0
feladata. Rehabilitaci6s atkepzo k6zponttal emberileg is orvosolni kell ezt a helyzetet. A esaladon beliili eroszak aldozatainak nines menekitesi hely es akkor belep a gyamiigy. Ugy gondolom, hogy a j6v6ben fog muk6dni a hianykezelo teriilet: az allami szektornal vagy az 6nkormanyzatnal nines keret, civil szervezeteknek van. Civil szervezetek es az 6nkormanyzat
k6z6tti egyiittmuk6des fontos.
A Maltai Szeretetszolgalat es a Magyar V6r6skereszt altaI vallalt feladatokkal nem vagyok
elegedett.
Rengeteg a tennival6, az Egyesiilet keszen all. Konkret javaslatunk, elkepzelesiink van, hogy
mit lehet helyretenni, elokeszitettiink egy orszagos civil koalici6t es 2012 .novembereben k6t6ttiik meg. 11 szervezet mar esatlakozott hozzank, elismertek a munkat, a javaslatot.
Mi nem tamadtunk senkit a multban, esak figyelemfelhivas volt, tudjuk, hogy milyen lehetosegei es keretei vannak.
Egyenlo Banasm6d Szervezettel kell rendelkeznie az Onkormanyzatanak
ahol a diszkriminaci6 feliitheti a fejet pI: iskola, k6z6ssegi ter. Az iskola egyben kozossegi ter is, ha onnan kikeriil a gyerek, nines lehetosege, a sziilo el van foglalva mindennapi gondokkal, a gyerek ott van
egymagaban. Addig van a gyermek biztonsagban, mig iskolaban van. Mig kisgyermekeknel
megval6sul a korai fejlesztes, addig a nagyobbaknaI nem.
Remenyeim szerint D6zsa Tagiskola kisletszamu fejleszto osztalyt inditanak.
Dr. Varga Andrea: Eleg szeleskorii volt a hozzasz6las, a foglalkoztatasi mutat6kat a Munkaiigyi K6zpont szolgaltatja, a nepszamlalasi adatokat a nepszamlal6 biztosok jegyzik fel, mi
ezekbol az adatokb6l tudunk dolgozni. Minden mas adatot szivesen fogadunk, elerhetosegeink ismertek. Van egy palyazat, nem tudom mennyire ismert jelenlevok elott, "NYITOK" elnevezesu TAMop-os palyazat, melyet az Ipolytaj Tarsulas nyert el. A Tarsulas egy 8 6ras es
egy 4 6ras fat foglalkoztat, feladatuk az, hogy feltarja a hianyszakmakat es kepzeseket tartson.
Nyit a gazdasagi szereplOk illetve a munkaeropiaeon levo szemelyek kozott akiknek nem megfelelO a kepesitese: A jobb foglalkoztatas elerese erdekeben, megpr6balja azokat a kepzeseket
biztositani.
A Maltai Szeretetszolgalattal
es a Magyar Vor6skereszttel kapesolatban allunk. A Vor6skereszt latja el a Hajlektalan Sza1l6n a nappali ellatast es a nepkonyha feladatokat, megaIlapodas kereteben. Az ellatas fejeben eserebe ingatlant biztositunk, bar a merete nem megfelelo. A
Hajlektalan Sza1l6 muk6dtetese nem k6telezo feladat az 6nkormanyzat szamara. A KepviselOtestiilet foglalkozik vele, hogy nem j6 helyen van a sza1l6, t6bb elkepzeles van hoI lehetne,
azonban nyertes palyazatr6l nem tudok beszamolni.
Az Eselyegyenlosegi Terv most lesz feliilvizsgalva, 5 fo k6ztisztviselo kollegat kepeznek ki a
Polgarmesteri Hivatalban. Majus h6napban indul a Tiirr Istvan Kutat6intezet altaI AROP
palyazaton nyert kepzes.
Dr. Feher Edit, Remenysugar Otthon: Mi nem az Onkormanyzathoz tartozunk, a Szocialis es
Gyermekvedelmi Intezet a fenntart6nk. Az Otthon bentlakasos intezmeny. Nalunk jelentkeznek azok a esaladok, akik szeretnenek fogyatekos gyermekek nappali ellatasat igenybe venni,
hogy a gyermekek ne keriiljenek el a varosb61. Amennyiben sziikseges, ehhez felajanljuk
szakmai segitsegiinket.

Dr. Varga Andrea: Kiisziinjiik szepen. Ez mar a 2006-os koneepeionak

is resze volt, azota
nem oldodott meg. Akkor 8-10 esalad jelentkezett, megoldaskent mutatkozott megszervezni
az utazast Pasztora, kb. 8 gyermekrol volt szo.
A Tankeriilet reszerol felmeriilt a Dozsa Iskolaban kisletszamu osztaly inditasa, ami talan
szeptembertol tudna indulni. Az egyeztetesek resziinkrol megtiirtentek, de felsobb szinten
dolnek el a dolgok, mert a tankeriileti igazgatoknak szabaIyozva van a hataskiiriik.
A Biilcsode az, ahollehetoseg van, hogy idosebb korig maradhatnak a sulyos fogyatekos gyermekek, mint az egeszseges gyermekek, ezt kiivetoen nehez helyzetben vannak a esaladok.
Fontos, hogy az ellMasi helyen jo szivvel ott tudjak hagyni a gyermekiiket. Ennek hianyaban,
a maximalisan ellMas erdekeben tiibben kenyszeriilnek munkahelyvaltasra,
munkahelyenek
otthagyasara. Ez sarkallatos feladata az elkiivetkezo idoszaknak.

Barko Edit, Varosi BolesOde:A Biilcsodebe az 5. eletevig maradhatnak,

ebben az evben 2 fogyatekos gyermek van, tavaly 3 gyermek volt. A sziilok iisszefogtak, de nem az osztalyba jarast
kell erositeni vagy a kisletszamu osztalyokat, hanem a nappali ellatast, a sziiloi munkavegzes
idejere. Megoldas lenne, hogy a esaladok egyben maradhatnanak
a biilcsode utan. Ezek a
gyermekek nem jarhatnak ovodaba, iskolaba. Szoros kapesolatban allunk a esaladokkal es
remelem, hogy nem tiirtenik meg a esaladok szetszakadasa, munkahelyek ottbagyasa. Kezdetkent 5-6 fore kerem az ellMas bevezeteset, azon sziilo'k neveben, akik nem tudnak mit tenni, Csaladi tragedia, mert nem szeretnek Pasztora -Budapestre adni a gyermekiiket. Ezen
krizishelyzetek megoldasaban kerem jegyzono es intezmenyvezetO segitseget.

Ivanics Maria, Horizont-Fek Kozhasznu Egyesiilet: A civil szervezeteknel ott van a program.
Tudom, hogy a beteg gyermekeknek
all.

mire van sziiksege. A program szerzoi jogvedelem

alatt

Dr. Takacs Maria, Ifjusag Egeszsegiigyi Szolgalat: Ifjusagi orvos vagyok, masreszt a Korhazban pulmanologuskent
dolgozom. Ifjusagi orvoskent nagyon jo iitletnek tartom a HPV
(human papilloma virus) oltast beadasM, folytatni kell ezt a programot, jo lenne, ha az oltast
nagyobb aranyban kaphatnak meg a gyermekek. 2013. aprilis 1-tol nagyon szigoritottak a
kiemelt csaladi potlek igenybevetelet. Az asztmas gyermekek 95 %-tol el kell venni a kiemelt
esaladi potlekot.
A kiemelt esaladi potlek adasanak
rengeteg vonzata
megsziint:
kiizgyogyenatas, etkezes, tankiinyvtamogatas,
ez megtepazza a sziilOk anyagi helyzetet. Tartos
betegseg igazolasa eseten van-e mod a kiemelt esaladi potlek megkapasara?

Dr. Varga Andrea: Az oltassal kapesolatban,

tavaly es tavalyelOtt mar volt ilyen program
Halmosi Anna kolleganonk kiizremiikiidesevel. A eeg, az iinkormanyzat es a sziilo egyiittes
teherviselesevel is csak keyes esalad tudta igenybe venni az oltast, annak iisszege miatt. Most
eegektol nem erkezett hozzank uj megkereses, de nines akadalya annak, hogy mi kezdemenyezziik a megkeresest es ugyanezt a rendszert folytassuk.
A csaladi potlekkal kapesolatban az iinkormanyzatnak nines kompeteneiaja. Esetleg a szoeialis rendeletben plusz hozzajarulas megjelenitese, az egyiittjaro vonzatok, szoeiaIis segelyekre
valo keretbOl valamilyen jellegii hozzajarulas formajaban kompenzalni. A penziigyi osztalyvezetovel egyeztetni kell, tudunk-e atesoportositani valamilyen iisszeget az iinkormanyzat szoeialis keretebOl.

Dr. Takacs Maria, Ifjusag Egeszsegiigyi Szolgalat: Nem a esaladi potlek visszaadasara

gondolok, de esak a nagyon sulyos betegek kapjak meg. Megmaradnak-e az egyeb kiegeszito juttatasok, tankiinyvtamogatas?
Ezt merlegelni kell es kapjak vissza ezeket a raszorulo esaladok.

Dr. Varga Andrea: Selmeezi Zoltannal felvessziik a kapesolatot, es remelhetoleg valamilyen
iranyba el tudunk egyiitt indulni.

Palinkas Zoltanne, Kozponti 6voda: MAK igazolasra sziikseg van az emelt esaladi potlekrol
az 50 %-os etkezesi hozzajarulas

igenybe vetelehez.

Siklosi Sandorne, Az Egeszsegesebb Nemzedekekert
Kozhasznu Egyesiilet: Minden teriileten
nagyon sok a gond. A szoeiaJis t6rveny melle mit tud adni az 6nkormanyzat. Ugy tudom nagyon magas a HHH gyermekek szama, iskolaktol adatokat bekerni, felterkepezni a varost kor,
nem, foglalkoztatas, betegseg tekinteteben. A regi adatokkal az ujakat ossze kell hasonlitani,
hogy hoI tartunk a megvaltozott k6riilmenyekhez kepest.
Csabi Karolyne. Wd6n6i Szolgalat: Fejlesztesi lehet6seg a 3 ev alatti korosztalynak nines, a
sziil6knek nines penziik arra, hogy Budapestre hordjak a gyerekeket. Mozgasfejlesztessel sok
a problema, kiskorban lehetne fejleszteni. Latjuk a probIemat, esak nem tudjuk hova kiildeni
a esaladokat. Az ovodaban a logopedus kes6n kezd el foglalkozni a gyermekekkel, esak nagyesoportban. A Nevelesi Tanaesadoba maximum ovis korosztaly mehet, iskolakban az atlagpedagogus nem ert hozza, kellenenek psziehologusok, gyogypedagogusok, mert a sziil6knek
nines penziik.
Palinkas Zoltanne, Kozponti 6voda: Ezeket a problemakat erezziik. Mit tud tenni az ovoda?
Mit lehetne tenni eseesem6 es kisgyermekkorban?
Ellehetne kezdeni eseesem6korban a fejlesztest. 2013. januar I-t61 ninesen az ovodakban gyogytestneveles, pedig a gyermekeknek
nagy sziiksegiik van ra.
Csabi Karolyne, Wd6n6i Szolgalat: Ezt tamogatjuk. Ovodas korban rengeteg a hanyag tartasos gyermek, nem gyogytorna kellene, hanem fejleszt6 torna, ami soha nem volt a varosban.
Dr. Takacs Maria, Ifjusag Egeszsegiigyi Szolgalat: A gyermekek mozgasszervi problemakkal
kiiszk6dnek. Nagyon hianyzik Balassagyarmaton,
vagy kornyeken egy uszoda. Probaljuk
szervezni mas varosokba elhordani a gyerekeket, de ez keyes. A gyerekekneI nagyobb szamban vannak ludtalpasok, meg t6bb testneveIesre van sziikseg, hianyzik az uszoda. Uszassal
javithato, mindennapos testnevelest ki lehetne valtani egyeb mozgassal. Egeszsegiigyi szempontbol nagyon tamogatnam.
Telek Tibor, Szocialis Szolgaltat6 Kozpont: Latom, hogy f61eg gyermekekkel foglalkozo szakemberek vannak. A mi ellatottaink az id6s vagy feln6tt korosztaly, nappali ellatasra vagyunk
berendezkedve,
de a gyermekek reszere intezmenyt kellene letrehozni. Lehet6segiink van,
gepjarmuviink van, tudunk segiteni. Korai fejlesztesre jelenleg is szallitunk gyermekeket,
azonban nem mindenki jogosult ezt igenybe venni.
Dr. Takacs Maria, Ifjusag Egeszsegiigyi Szolgalat: Id6sek ellatasa t6bb nagyvarosban
kentes rendszer kiepitesevel muk6dik. El kellene inditani nalunk is.
Bork6 Edit, Varosi Boles6de: K6zintezmenyekben

is engedelyezziik?

is on-

Keretszerz6des?

Dr. Varga Andrea: Nagyon sok teriileten muk6dhet: gyermekjoIeti, b6les6de. Nem szakmai
munka vegzesere, hanem odaiil, jatszik, beszelget az id6ssel, gyermekkel. Most alakul ki, az
Onkormanyzat nyitott, nines akadalya. A Balassi Balint Gimnaziumbol jeleztek, hogy besegitenenek az id6sek gondozasaba. Az intezmenyvezet6k gondoljak at, miben tudnanak a fiata10k segiteni. Mondok egy peldat, id6sek otthonaban pI. leveg6ztetes. Hasznosnak tartom a
k6zepiskolasok szamara, a kesobbi eleteben van ennek ertelme, elmenyekhez jut, akar empatikusabba valhat.
Palinkas Zoltanne, Kozponti 6voda: A Gondoskodas
segitenek pI: a madarak, fak napja szervezeseben.

Egyesiilet onkentesei,

diakok evek ota

Borko Edit, Varosi Boles6de: Rengeteg szakembert felsoroltunk es sajnos a letszam b6viteset
nem tudom az Onkormanyzat hogy fogja tuOOi biztositani. Nagyon sok feladatot felsoroltunk,
nehez lesz megvalositani.

Ivanics Mana,
epiilete?

Horizont-Fek

Kozhasznu

Dr. Varga Andrea: Folyamatosan
Iskola Bercsenyi utca-i epiilete,
Ivanics Maria, Horizont-Fek
kormanyzattal egyiitt?

Dr. Varga Andrea: Kepvise16testiilet
nyitott a palyazatokra.

Balassagyarmat,

2013.

majus 8.

Van-e az onkormanyzatnak

iiresen an6

meg vannak hirdetve: pI. az Idosek Klubja epiilete, Szondi

Kozhasznu

Dr. Varga Andrea megkoszonte

Egyesillet:

Egyesillet:

neveben

Lehetoseg van kozosen palyazni az On-

nem nyilatkozhatom,

a jelenletet es elkoszont.

de az Onkormanyzat

