KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
2008.
1/2008.(I.9.)

a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet építési, orvos-technológiai
rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvos-technológiai műszerek
szállítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról

2/2008.(I.9.)

Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról

3/2008.(I.9.)

a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvodája felújítási pályázatának benyújtásáról

4/2008.(I.9.)

a Kiss Árpád Általános Iskola felújítási pályázatának benyújtásáról

5/2008.(I.9.)

a Balassi Bálint Gimnázium felújítási pályázatának benyújtásáról

6/2008.(I.9.) a 808 hrsz-ú ingatlan megosztásáról
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/2008.(I.30.) a köztisztviselői teljesítmény-követelményének alapját képező 2008. évi célok
meghatározásáról
7/A/2008.(I.30.) a Szent István út és a Vizy Zsigmond utca közötti szakasz csapadékvíz
elvezetéséről
7/B/2008.(I.30.) a köztisztviselői teljesítményértékelést megalapozó pontrendszer kidolgozásáról
8/2008.(I.30.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatalos
állományában szolgálatot teljesítők 2008. évi teljesítmény-követelmények
alapját képező célok meghatározásáról

9/23008.(I.30.)

a Városi Sportintézmények 2007. évi működéséről szóló beszámolójának
elfogadásáról

10/2008.(I.30.)

a Balatonalmádi-Káptalanfüredi Tábor 2008. évi térítési díjának megállapításáról

11/2008.(I.30.)

az Ipoly Erdő Zrt-vel megkötendő együttműködési megállapodásról

12/2008.(I.30.)

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására szervezett közszolgáltatás költségelemzésének elfogadásáról

13/2008.(I.30.)

a Gyarmati Média Kommunikációs Kht. pénzügyi és gazdasági tevékenységére irányuló tulajdonosi ellenőrzés megállapításának elfogadásáról

14/2008.(I.30.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézettel szemben fennálló követelés rendezéséről

15/2008.(I.30.) nyilatkozat jelzálogjog bejegyzéséről
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/2008.(II.13.)

Önkormányzati Társulást terhelő tagi kölcsön visszafizetéséhez kapcsolódó kezességvállalásról

17/2008.(II.13.)

szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 34/2006.
(II.23.) határozat módosításáról
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/2008.(II.27.)

Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság beszámolójáról

19/2008.(II.27.)

Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

20/2008.(II.27.)

Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírásáról

21/2008.(II.27.)

városi piacon helypénz és helyhasználati díj mértékének megállapításáról

22/2008.(II.27.)

az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra
történő beíratása időpontjának meghatározásáról

23/2008.(II.27.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2008. évi Intézkedési Tervének elfogadásáról

24/2008.(II.27.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg felvételének támogatásáról

25/2008.(II.27.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet bővítéses rekonstrukciója II.
ütemének megvalósítása érdekében benyújtott címzett támogatási igénybejelentés módosításáról

26/2008.(II.27.)

Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

27/2008.(II.27.)

Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról

28/2007.(II.27.)

Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

29/2007.(II.27.)

Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról

30/2008.(II.27.)

Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról

31/2008.(II.27.)

Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról

32/2008.(II.27.)

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról

33/2008.(II.27.)

Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról

34/2008.(II.27.)

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról

35/2008.(II.27.)

Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról

36/2008.(II.27.)

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról

37/2008.(II.27.)

Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról

38/2008.(II.27.)

Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

39/2008.(II.27.)

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

40/2008.(II.27.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága alapító
okiratának módosításáról

41/2008.(II.27.)

Fogászati Alapellátás Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról

42/2008.(II.27.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

43/2008.(II.27.)

földrészlet tulajdonjogának átadásáról

44/2008.(II.27.)

a balassagyarmati 0155/1 hrsz alatti állati hulladékgyűjtő megszüntetéséről
és rekultivációjáról

Téves számozás miatt nincs 45-46. számú határozat!
47/2008.(II.27.)

Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 946/17 hrsz-ú közterületből részterület elidegenítéséről szóló 211/2006.(XI.29.) határozat módosításáról

48/2008.(II.27.)

Patvarci u. 20. I/5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról

49/2008.(II.27.)

Kossuth L. u. 18/A fsz. 1. szám alatti lakás hasznosításáról

50/2008.(II.27.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának a Balassagyarmat Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

51/2008.(II.27.)

Medvácz Lajos polgármester illetményének megállapításáról

52/2008.(II.27.)

Csach Gábor alpolgármester illetményének megállapításáról

53/2008.(II.27.)

Medvácz Lajos polgármester költségátalányának megállapításáról

54/2008.(II.27.)

Csach Gábor alpolgármester költségátalányának megállapításáról

55/2008.(II.27.)

a KEOP térségi szintű, rekultivációs pályázathoz szükséges települési
önrész biztosításáról

56/2008.(II.27.)

a KEOP térségi szintű hulladéklerakók rekultivációjára kiírt pályázathoz
kapcsolódó kötelezettségvállalásról

57/2008.(II.27.)

Balassagyarmat- Patvarc- Ipolyszög és Hugyag Közoktatási Intézményi
Társulás keretében együttműködési megállapodás megkötéséről

58/2008.(II.27.)

Balassagyarmat- Patvarc és Ipolyszög Óvodai Nevelési Intézményi Társulás keretében együttműködési megállapodás megkötéséről

59/2008.(II.27.)

a szélsőséges társadalmi jelenségekkel kapcsolatos állásfoglalásról

60/2008.(II.27.)

szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló
34/2006.(II.23.) határozat módosításáról

61/2008.(II.27.) Fellebbezés elbírálása ( Tulák György ügyében)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téves számozás miatt nincs határozat !
63/2008.(III.25.)

a Sportegyesületek 2008. évi működésére felhasználható összeg felosztásáról

64/2008.(III.25.)

a 2008. évi út és járda felújítási feladatok meghatározásáról

65/2008.(III.25.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2007. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

66/2008.(III.25.)

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

67/2008.(III.25.)

a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

68/2008.(III.25.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámlahitel keretének meghosszabbításáról

69/2008.(III.25.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának racionalizálásáról

70/2008.(III.25.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményeket érintő Önkormányzati Minőségirányítási Program elfogadásáról
Balassagyarmat, Kóvári út 332 hrsz-ú ingatlanból résztulajdon elidegenítéséről szóló 160/2006.(IX.21.) határozat módosításáról

71/2008.(III.25.)
72/2008.(III.25.)

Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 7. szám alatti lakás hasznosításáról

73/2008.(III.25.)

Szondi u. 13. fsz. 4. szám alatti lakás hasznosításáról

74/2008.(III.25.)

a belterületi és térségi vízrendelés, vízrendszerek fejlesztése tárgyú
pályázat benyújtásáról

75/2008.(III.25.)

pedagógiai, módszertani reformot tárgyaló informatikai infrastruktúra fejlesztésére tárgyú pályázat benyújtásáról

76/2008.(III.25.)

balesetveszélyes csomópontok átépítésének támogatására tárgyú pályázat benyújtásáról

77/2008.(III.25.)

Balassagyarmat, Jókai u. 1236/96 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

78/2008.(III.25.) Fellebbezés elbírálása Borda Istvánné ügyében
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79/2008.(IV.4.)

fenntartói hozzájárulás megadásáról

80/2008.(IV.4.)

tulajdonosi nyilatkozatok megadásáról

81/2008.(IV.30.)

Városi Bölcsőde vezetőjének megbízásáról

82/2008.(IV.30.)

Fellebbezés elbírálása Hevér Noémi ügyében

83/2008.(IV.30.)

a Balassagyarmati Tornaterem Projekt PPP konstrukció keretében történő
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási szerződés módosításáról

84/2008.(IV.30.)
85/2008.(IV.30.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet ellenőrzéséről

86/2008.(IV.30.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellenőrzéséről

87/2008.(IV.30.)

a Foglalkoztatási Kht. 2007. évi beszámolójának elfogadásáról

88/2008.(IV.30.)

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht. ügyvezető igazgatója jutalmazásáról
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht. 2008. évi üzleti tervének módosításáról

89/2008.(IV.30.)
90/2008.(IV.30.)

a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója 2007. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről

91/2008.(IV.30.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 2007. évi beszámolójának elfogadásáról

92/2008.(IV.30.)

a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója alapbérének meghatározásáról
a Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minőségirányítási Program
(ÖMIP) kiegészítéséről

93/2008.(IV.30.)

94/2008.(IV.30.)

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett „ Nyitott szemafor IV.” elnevezésű közmunkaprogram keretében az Önkormányzat
együttműködő félként való részvételéről, a pályázatban foglalt létszám és
önerő biztosításáról

95/2008.(IV.30.)

a 2008. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

96/2008.(IV.30.)

Balassagyarmat, Patvarci u.20. I/5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról

97/2008.(IV.30.)

Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlan hasznosításáról

98/2008.(IV.30.)

Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról

99/2008.(IV.30.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet finanszírozott kapacitásán
belüli struktúraváltoztatás támogatásáról

100/2008.(IV.30.) Balassagyarmat Város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról
101/2008.(IV.30.) Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel megállapodás megkötéséről
102/2008.(IV.30.) Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző közszolgálati jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetéséről

103/2008.(V.28.) az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2007. évi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
104/2008.(V.28.) a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért”
Közalapítvány beszámolójáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
105/2008.(V.28.) a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójáról
és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
106/2008.(V.28.) a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
107/2008.(V.28.) a „Balassagyarmat Város Önkormányzata Wells Gabriel” Közalapítvány
beszámolójáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
108/2008.(V.28.) a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójáról és közhasznúsági elfogadásáról
109/2008.(V.28.) közalapítványok további működéséről
110/2008.(V.28.) a Gyarmati Média Kommunikációs KHT 2007. évi beszámolójának
elfogadásáról
111/2008.(V.28.) a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról
112/2008.(V.28.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kt. alapító okiratának módosításáról
113/2008.(V.28.) a Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról
114/2008.(V.28.) a Központi Óvoda feladatainak ellátásáról
115/2008.(V.28.) a DELTAMED Egészségügyi Háziorvosi Szolgáltató Kft-vel fennálló
feladat-átvállalási szerződés módosításáról
116/2008.(V.28.) a 2. számú, tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel
történő ellátásáról
117/2008.(V.28.) a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működési feltételeinek biztosításáról
118/2008.(V.28.) a Patvarci u. 20. I/5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
119/2008.(V.28.) a helyi autóbusz személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról
120/2008.(V.28.) Balassi Bálint Gimnázium és a Dózsa György Általános Iskola kötelezettségének törléséről
121/2008.(V.28.) a 2007. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadásáról
122/2008.(V.28.) a Dózsa Gy. u. 2. II. lh. I/2. szám alatti lakás hasznosításáról
123/2008.(V.28.) a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezéséről

124/2008.(V.28.) az Óváros tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek
elidegenítéséről
125/2008.(V.28.) a balassagyarmati 055/4 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
126/2008.(V.28.) a Balassagyarmat 019/6 hrsz-ú földrészlet végleges más célú hasznosításáról
127/2008.(V.28.) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról
128/2008.(V.28.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának a TIOP-3.1.1/08/1 pályázaton
való részvételről
129/2008.(V.28.) Nógrád Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ megvalósításához
szükséges költségvetési előirányzat biztosításáról
130/2008.(V.28.) az Integrált Városfejlesztési és Városközpont-rehabilitáció Akcióterületi
Tervének elfogadásáról
131/2008.(V.28.) a „Balassagyarmat Városrehabilitációja” tárgyú pályázat benyújtásáról
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------132/2008.(V.30.) a „Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet építési orvos-technológiai
rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvos-technológiai műszerek szállítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
133/2008.(VI.20.) szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-,
valamint bölcsődék önálló fejlesztése (ÉMOP-2008-4.2.1. B.C) tárgyú
pályázat benyújtásáról
134/2008.(VI.20.) egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /kistérségi járóbeteg szakellátó
központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése
(ÉMOP- 2007-4.1.1) tárgyú pályázat benyújtásáról
135/2008.(VI.20.) a 2008. évi helyi közforgalmi közlekedési normatíva igényléséről szóló
pályázat benyújtásáról
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------136/2008.(VI.25.) Madách Kollégium igazgatójának megbízásáról
137/2008.(VI.25.) Kiss Árpád Általános Iskola igazgatójának megbízásáról
138/2008.(VI.25.) Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának
megbízásáról
139/2008.(VI.25.) Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának megbízásáról
140/2008.(VI.25.) Bécsiné Miklecz Marietta – a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet
igazgatója – fegyelmi felelősségre vonásáról
141/2008.(VI.25.) Arató János – a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója
– közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről
142/2008.(VI.25.) címzetes igazgatói cím adományozásáról

143/2008.(VI.25.) Nógrád Megye Önkormányzatával – a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által a Szent Lázár Megyei Kórház részére teljesítmény
volumen korlát egyszeri és részletes átadásáról – megkötendő megállapodás elfogadásáról
144/2008.(VI.25.) Pásztó Város Önkormányzatával – a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által a Margit Kórház részére kapacitás és teljesítmény volumen korlát egyszeri és részletes átadásáról – megkötendő megállapodás elfogadásáról
145/2008.(VI.25.) Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél álláshelyek megszüntetésével járó létszámcsökkentés elrendeléséről
146/2006.(VI.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél álláshelyek megszüntetésével járó létszámcsökkentés elrendelésére vonatkozó döntésének megerősítéséről
147/2008.(VI.25.) a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
148/2008.(VI.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámkeretének
módosításáról
149/2008.(VI.25.) a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonyának rendezéséről
150/2008.(VI.25.) a Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervének elfogadásáról
151/2008.(VI.25.) az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
95/2008.(IV.30.) határozatának módosításáról
152/2008.(VI.25.) a közgyűjteményi feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról
153/2008.(VI.25.) Madách Kollégium „B” épülete (Ady Endre u. 2. ingatlanrész) bérleti
szerződésének módosításáról
154/2008.(VI.25.) Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról
155/2008.(VI.25.) Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról
156/2008.(VI.25.) a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht. alapító okiratának módosításáról
157/2008.(VI.25.) Madách Imre Városi Könyvtár konzorciumi tagként való részvételéről, a
könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” című pályázatban
158/2008.(VII.14.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet kórházi sürgősségi ellátás
fejlesztését célzó pályázatának támogatásáról
159/2008.(VII.14.) a települési szilárd hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról

160/2008.(VII.14.) a „Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége” tagság felülvizsgálatáról
161/2008.(VII.14.) a Szent Anna Napi Palóc Búcsú megrendezéséről
162/2008.(VII.14.) a balassagyarmati 055/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséről
163/2008.(VII.14.) a LIA Produkt Építő és Szolgáltató Kft-vel megállapodás megkötéséről
164/2008.(VII.14.) a Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC 2008.) keretében
„Balassagyarmati közmunkaprogram – 2008” tárgyú pályázat benyújtásáról
165/2008.(VII.14.) a Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC 2008.) keretében
„Balassagyarmati közmunkaprogram – 2008” tárgyú pályázat önerejének
biztosításáról
166/2008.(VII.14.) a „ Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” pályázat benyújtásáról
167/2008.(VIII.18.) Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése (ÉMOP-20083.1.2./B.) tárgyú pályázat benyújtásáról
168/2008.(VIII.18.) Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló
26/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
169/2008.(VIII.18.) a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 27/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről
170/2008.(VIII.18.) a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló
28/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
171/2008.(VIII.18.) a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló
29/2008.(II.27.) határozat módosításáról
172/2008.(VIII.18.) a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról szóló 30/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
173/2008.(VIII.18.) a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról szóló
31/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
174/2008.(VIII.18.) a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról szóló 32/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
175/2008.(VIII.18.) a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról szóló 33/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
176/2008.(VIII.18.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról szóló 34/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
177/2008.(VIII.18.) a Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról szóló
35/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

178/2008.(VIII.18.) a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
szóló 36/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
179/2008.(VIII.18.) a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról szóló
37/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
180/2008.(VIII.18.) a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló
38/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
181/2008.(VIII.18.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
szóló 39/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
182/2008.(VIII.18.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága
alapító okiratának módosításáról szóló 40/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
183/2008.(VIII.18.) Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének bővítéséről
184/2008.(IX.5.)

a Balassagyarmati Lakásfenntartó Balassagyarmat, Madách liget 12.
számú épület felújítását célzó pályázatának támogatásáról

185/2008.(IX.5.)

a Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukciója tárgyában kivitelező
kiválasztásáról és szerződés megkötéséről

186/2008.(IX.24.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
187/2008.(IX.24.)
a
„BALASSAGYARMAT
DÍSZPOLGÁRA”
cím
és
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozását előkészítő bizottság tagjainak
megválasztásáról
188/2008.(IX.24.)

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosításáról

189/2008.(IX.24.)
a balassagyarmati 3148/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a
balassagyarmati 518/A/1. és az 5001 hrsz-ú ingatlanok felajánlásával történő
megszerzéséről
190/2008.(IX.24.)
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalában jegyzői álláshely
betöltésére pályázat kiírásáról
191/2008.(IX.24.)
a Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei Szervezete között megkötendő ellátási szerződés elfogadásáról
192/2008.(IX.24.)
az
Észak-Kelet
Pest
és
Nógrád
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
csatlakozásról szóló 107/2004.(V.20.) határozat módosításáról

Megyei
Regionális
Társuláshoz történő

193/2008.(IX.24.)
a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007.(XI.01.) rendelete
módosításának véleményezéséről
194/2008.(IX.24.)
a
„Balassagyarmat
Város
Közalapítvány működésének felülvizsgálatáról
195/2008.(IX.24.)
felülvizsgálatáról

a

„Palócország

Fővárosáért

Önkormányzata
’99”

Wells

Közalapítvány

Gabriel”

működésének

196/2008.(IX.24.)
a
„Nógrád
működésének felülvizsgálatáról

Elmeellátásának

Fejlesztéséért”

Közalapítvány

197/2008.(IX.24.)
a „Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet Műszerfejlesztéséért”
Közalapítvány működésének felülvizsgálatáról
198/2008.(IX.24.)
a „Balassagyarmat
működésének felülvizsgálatáról
199/2008.(IX.24.)

és

Térsége

Fejlesztéséért”

Közalapítvány

tartalék lakóterületek belterületbe vonásáról

200/2008.(IX.24.)
a Városi Bölcsőde alapító okiratának
26/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

módosításáról

szóló

201/2008.(IX.24.)
a Központi Óvoda alapító okiratának
27/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

módosításáról

szóló

202/2008.(IX.24.)
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló
28/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
203/2008.(IX.24.)
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló
29/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
204/2008. (IX.24.)
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító
okiratának módosításáról szóló 30/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
205/2008.(IX.24.)
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról szóló
31/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
206/2008.(IX.24.)
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító
okiratának módosításáról szóló 32/2008.(II.27.) határozat módosításáról
207/2008.(IX.24.)
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról szóló 33/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
208/2008.(IX.24.)
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet alapító okiratának
módosításáról szóló 34/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
209/2008.(IX.24.)
a Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról szóló
35/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
210/2008.(IX.24.)
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító
módosításáról szóló 36/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

okiratának

211/2008.(IX.24.)
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló
38/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
212/2008.(IX.24.)
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító
módosításáról szóló 39/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

okiratának

213/2008.(IX.24.)
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának
módosításáról szóló 41/2008.(II.27.) határozat kiegészítéséről

214/2008.(IX.24.)
kiírásáról

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

215/2008.(IX.24.)
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulási megállapodásának
és Alapító Okiratának módosításáról
216/2008.(IX.24.)
kiírásáról

a Városi Sportintézmények intézményvezetői állás betöltésére pályázat

217/2008.(IX.24.)
a Balassagyarmat, Kossuth u. 39/A. fsz. 2. szám alatti lakás bérleti
szerződésének megszüntetéséről
218/2008.(IX.24.)

a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonyának rendezéséről

219/2008.(IX.24.)
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
220/2008.(IX.24.)
megválasztásáról

a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak

221/2008.(IX.24.)
megválasztásáról

az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság tagjának

222/2008.(IX.24.)
félévi teljesítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.

223/2008.(IX.24.)
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2008. évi támogatásának II. ütemére vonatkozó igény benyújtásáról
224/2008.(IX.24.)
a 2009. évi víz- és csatornadíj mértékének megállapításához
szükséges adatokról szóló tájékoztatóról
225/2008.(IX.24.)
a
Svájci
–
Magyar
Együttműködési
program
keretében
„Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú pályázat benyújtásáról
226/2008.(IX.24.)
ütemezéséről

Balassagyarmat Város településrendezési eszközei módosításának

227/2008.(IX.24.)
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Intézkedési tervének
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
228/2008.(IX.24.)
az alap- és középfokú nevelési és oktatási intézményekben a
maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről
229/2008.(IX.24.)
az általa fenntartott
2009/2010. tanévi beiskolázásáról

középfokú

230/2008.(IX.24.)
az
építményadó
bevezetésének
magánszemélyek kommunális adójának emeléséről

nevelési-oktatási

intézmények

lehetőségéről,

illetve

a

231/2008.(IX.24.)
az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
95/2008.(IV.30.) határozatának módosításáról
232/2008.(IX.24.)
Bűnmegelőzési
benyújtásáról és önerő biztosításáról

makro

modellprojektek

támogatására

pályázat

233/2008.(IX.24.)
a Balassagyarmati
megállapodás aláírásáról

Fegyház

és

Börtönnel

együttműködési

234/2008.(IX.24.)
a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
5/2008.(IX.16.) határozatának felülvizsgálatára
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------235/2008.(X.15.)
az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
95/2008.(IV.30.) határozatának módosításáról
236/2008.(X.15.)
a kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése (ÉMOP2008-3.1.2.B.) tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 167/2008.(VIII.18.) határozat
módosításáról
237/2008.(X.15.)
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
pályázati kiírásának módosításáról
238/2008.(X.29.) a Városi Idősek Otthonában lakók és dolgozók étkeztetésének
biztosításáról, illetve az Önkormányzat fenntartásában működő konyhai
kapacitások kihasználtságáról
239/2008.(X.29.) a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2007
beszámolójának elfogadásáról

– 2008 évi

240/2008.(X.29.) Balassagyarmat Város hulladékudvarának és a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteinek megvalósításáról
241/2008.(X.29.) a Városi Idősek Otthona 2007. évi és 2008. I. félévi működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
242/2008.(X.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadásáról
243/2008.(X.29.) a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
244/2008.(X.29.) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának
módosításáról
245/2008.(X.29.) az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 1. szám alatt lévő
1530/1/A/14 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
246/2008.(X.29.)

az önkormányzat tulajdonában lévő Kóvári u. 7/A. tetőtér 1. szám alatti
lakás elidegenítéséről

247/2008.(X.29.) az önkormányzat tulajdonában lévő Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. szám alatti
lakás elidegenítéséről
248/2008.(X.29.)

az önkormányzat tulajdonában lévő Kóvári u. 7/B. tetőtér 2. szám alatti
lakás elidegenítéséről

249/2008.(X.29.)

az önkormányzat tulajdonában lévő Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. szám
alatti lakás elidegenítéséről

250/2008.(X.29.)

az önkormányzat tulajdonában lévő Rákóczi u. 96/A. II/3. szám alatti
lakás elidegenítéséről

251/2008.(X.29.) az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 2. A. lh. II/2. szám alatti
lakás elidegenítéséről
252/2008.(X.29.) az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 2. B. lh. III/4. szám alatti
lakás elidegenítéséről
253/2008.(X.29.)

az önkormányzat tulajdonában lévő Móricz Zs. u. 4 .ép. II. lh. IV/1. szám
alatti lakás elidegenítéséről

254/2008.(X.29.) az önkormányzat tulajdonában lévő Madách liget 14 .ép. I. lh. IV/3. szám
alatti lakás elidegenítéséről
255/2008.(X.29.)

az önkormányzat tulajdonában lévő Zichy u. 7. fsz. 2. szám alatti lakás
elidegenítéséről

256/2008.(X.29.)

a Felsőmalom út keleti végén történő lakóterület kialakítással kapcsolatos
megállapodás tervezet elfogadásáról

257/2008.(X.29.)

a balassagyarmati 3148/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a
balassagyarmati 518/A/1 és az 5001 hrsz-ú ingatlanok cseréjével történő
megszerzésére

258/2008.(X.29.)

a
balassagyarmati
hasznosítására

259/2008.(X.29.)

a helyi szociális ellátórendszer hatékonyságának javítása érdekében
meghozandó intézkedések meghatározásáról

260/2008.(X.29.)

az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló lakások hasznosításáról

261/2008.(X.29.)

a Palóc liget 2 hrsz alatti lakás hasznosításáról

1183/10

hrsz-ú

közterületből

részterület

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------262/2008.(XI.05.) a Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése pályázat keretében tervező
kiválasztására és tervezői szerződés megkötésére
263/2008.(XI.05.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet rekonstrukció II. ütem
kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosítására

264/2008.(XI.05.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet rekonstrukció II. ütem
címzett támogatásához kapcsolódóan a területfejlesztésért és
területrendezésért felelős miniszterhez kérelem benyújtására

265/2008.(XI.05.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet rekonstrukció II
ütemének kivitelezéséhez kapcsolódó intézkedések megtételéről

266/2008.(XI.05.)

a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TÁMOP
2.2.3/07/2 pályázat előfinanszírozásának támogatásáról

267/2008.(XI.05.)

a Balassagyarmati Szondi u. 15-19. szám alatti, 202/2 hrsz-ú ingatlanon
térségi integrált szakképző központ kialakításához való hozzájárulásról

268/2008.(XI.26.)

Balassagyarmat Város Jegyzőjének kinevezéséről

269/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
270/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
271/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
272/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
273/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
274/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
275/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
276/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
277/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
278/2008.(XI.26.)
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétel támogatásáról
279/2008.(XI.26.)
az önkormányzat tulajdonában lévő üresen
hasznosításáról szóló 260/2008.(X.29.) határozatának módosításáról
Városi

Sportintézmények

vezetői

álláshelyére

álló

lakások

kiírt

pályázat

280/2008.(XI.26.)
elbírálásáról

a

281/2008.(XI.26.)
engedélyezéséről

a Balassi Bálint Gimnázium osztályai maximális létszámai túllépésének

282/2008.(XI.26.)
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése IIII. negyedévi teljesítéséről
283/2008.(XI.26.)
koncepciójáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési

284/2008.(XI.26.)

a Városi Idősek Otthona konyhája részére főzőüst vásárlásáról

285/2008.(XI.26.)
a Gyarmati Média Kommunikációs Közhasznú Társaság ügyvezetői
megbízatásának meghosszabbításáról és a társaság átalakításáról
286/2008.(XI.26.)
jóváhagyásáról

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht. 2009. évi üzleti tervének

287/2008.(XI.26.)

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Közhasznú Társaság átalakításáról

a Városüzemeltetési Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról

288/2008.(XI.26.)

289/2008.(XI.26.)
a Városüzemeltetési
prémiumfeladatainak meghatározásáról

Kft.

ügyvezető

igazgatójának

2009.

évi

a Gyarmati Média Kommunikációs Kht. 2009. évi üzleti tervének

290/2008.(XI.26.)
elfogadásáról

291/2008.(XI.26.)
a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív
intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2.) tárgyú pályázat benyújtásáról
292/2008.(XI.26.)
megváltoztatásáról

a Civitas Fortissima 90. év évfordulója tiszteletére tér nevének

293/2008.(XI.26.)
megváltoztatásáról

a Civitas Fortissima 90. évfordulója tiszteletére utca nevének

294/2008.(XI.26.)

a Városi Bölcsőde Szülői Fórumába történő delegálásról

295/2008.(XI.26.)
elfogadásáról

az Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Tervének

296/2008.(XI.26.)
területből

tartalék iparterület hasznosításáról a Balassagyarmat 064/3 hrsz-ú

297/2008.(XI.26.)

a Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról

298/2008.(XI.26.)
a Balassagyarmat, Hunyadi utcai, 1431/5/M hrsz-ú ingatlanhoz tartozó
földterület elidegenítéséről
299/2008.(XI.26.)

a balassagyarmati 0133/24 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

300/2008.(XI.26.)
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
megállapodás módosításáról és az alapító okirat elfogadásáról

Társulás

társulási

301/2008.(XII.19.)

„Horváth Endre-díj” odaítéléséről

302/2008.(XII.19.)

behajthatatlan lakbértartozások törléséről

303/2008.(XII.19.)

„Balassagyarmat Város és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratóriumi
tagjának megválasztásáról és tagjai megbízásának meghosszabbításáról

304/2008.(XII.19.)

„Balassagyarmat Díszpolgára” cím adományozásáról ( Jagyutt Péter részére)

305/2008.(XII.19.) „Balassagyarmatért” emlékérem adományozásáról ( Tibay András részére)
306/2008.(XII.19.) „Balassagyarmatért” emlékérem adományozásáról ( Civitas Fortissima Kör részére)
307/2008.(XII.19.) „Balassagyarmatért” emlékérem adományozásáról ( Kunné Kubica Erzsébet
részére)
308/2008.(XII.19.) „Balassagyarmatért” emlékérem adományozásáról ( Gere József részére)
309/2008.(XII.19.) Balassagyarmat, Jókai u. 1236/96 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
310/2008.(XII.19.)

Balassagyarmat, Kóvári út 332 hrsz-ú ingatlanból résztulajdon elidegenítéséről
szóló160/2006.(IX.21.) határozat módosításáról

311/2008.(XII.19.) a Képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervének elfogadásáról
312/2008.(XII.19.) Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2008. évi Intézkedési Tervének
végrehajtásáról
313/2008.(XII.19.) Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról
314/2008.(XII.19.) Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
315/2008.(XII.19.)

az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek felújítási tervének meghatározásáról

316/2008.(XII.19.) települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására szervezett közszolgáltatás
317/2008.(XII.19.) TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében –
tárgyú pályázatban konzorciumi tagként – Madách Imre Városi Könyvtár, mint
közreműködő tag nevében – való részvételről
318/2008.(XII.19.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezelésére vonatkozó megbízási
szerződés módosításáról
319/2008.(XII.19.) a Civitas Fortissima 90. évfordulója tiszteletére utca nevének megváltoztatásáról
szóló 293/2008.(XI.26.) határozatáról
320/2008.(XII.19.) a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáról
321/2008.(XII.19.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
322/2008.(XII.19.) Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról
323/2008.(XII.19.) „Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetés – Házi segítségnyújtás Társulás”
Társulási Megállapodásának módosításáról
324/2008.(XII.19.) Városi Idősek Otthonában az élelmiszer beszerzésekre vonatkozóan vizsgálat
végzésének elrendeléséről
325/2008.(XII.19.)

az önkormányzati tulajdonban lévő konyhák fenntartásával kapcsolatos további
intézkedések megtételéről

326/2008.(XII.19.) Dr. Tőzsér Zsolt jegyző által – körjegyző helyettesítése céljából – további
közszolgálati jogviszony létesítéséhez történő hozzájárulásról
327/2008.(XII.19.)

Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht. költségvetési tartalékképzésének részleges
feloldásáról

HATÁROZATOK TÁRA
2008. év
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2008.(I.9.) h a t á r o z a t a
a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet építési, orvos-technológiai
rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvos-technológiai műszerek
szállítása” tárgyban kiírásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának
elfogadásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a

„Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet építési, orvos-technológiai rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvos-technológiai műszerek szállítása”
tárgyban kiírásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásáról szóló
előterjesztést és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Közbeszerzési Bizottság az 1. pontban meghatározott nyílt közbeszerzési
eljárás lefolytatására vonatkozóan a 4 tagú Bírálóbizottság tagjainak az alábbi
személyeket jelöli ki:
a.) Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos,
b.) Dr. Kecskeméti Tamás ügyvezető igazgató
c.) Magyaros Tamás beruházási irodavezető
d.) Horthy Eszter beruházási ügyintéző.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2008.(I.9.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a mellékelt
tartalommal – elfogadja Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Tervét.
2./ A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Csach Gábor alpolgármester

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2008.(I.9.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvodája felújítási pályázatának benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program „Közoktatás térségi
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése”
ÉMOP-2007-4.3.2./2F című pályázati kiírásra a Központi Óvoda Nyitnikék
Tagóvodájának felújítása céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2008.(I.9.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola felújítási pályázatának benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program „Közoktatás térségi
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése”
ÉMOP-2007-4.3.2./2F című pályázati kiírásra a Kiss Árpád Általános Iskola
felújítása céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008.(I.9.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium felújítási pályázatának benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program „Közoktatás térségi
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése”
ÉMOP-2007-4.3.2./2F című pályázati kiírásra a Balassi Bálint Gimnázium
felújítása céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2008.(I.9.) h a t á r o z a t a
a 808 hrsz-ú ingatlan megosztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat

mellékletében foglalt megosztási vázrajz alapján kezdeményezi a 808 hrsz-ú
ingatlanának megosztását.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített megosztást követően létrejövő
808/1 hrsz-ú ingatlanát a forgalomképes vagyona körébe vonja,
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező
2008. évi célok meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó 2008. évi egyéni teljesítmény-követelmények alapját képező
alábbi főbb célokat az alábbiakban határozza meg:
a.) az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok, feladatok
időarányos megvalósításának elősegítése, illetve abban való közreműködés;
b.) a körjegyzői feladatok ellátására Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzataival
kötött megállapodásban foglaltak végrehajtása;
c.) hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, alkalmazásuk
hatékonyságának elemzése;
d.) hatósági jogalkalmazás színvonalának emelése, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása,
ügyfélelégedettségi szempontok kidolgozása;
e.) a közigazgatási tevékenység informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése,
figyelemmel az elektronikus ügyintézés bevezetésére, az önkormányzat informatikai
stratégiájában meghatározott feladatok időarányos teljesítésére;
f.) folyamatban lévő beruházások (kórház rekonstrukció, szennyvízcsatorna, stb.)
zavartalan és határidőre történő befejezésével kapcsolatban a hivatalra háruló
feladatok maradéktalan ellátása;
g.) a 2008. évi országos népszavazás törvényes lebonyolításából eredő feladatok
előkészítése, végrehajtása.
Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok:
a.) Biztosítani kell a képviselő-testületek, kisebbségi önkormányzatok testületei, valamint
a bizottságok működésének törvényességét, eredményességét és hatékonyságát; a
kihirdetett önkormányzati rendeletek minél teljesebb megismerhetőségét, a
rendeletek, határozatok határidőben történő végrehajtását, illetve a hatályosulásuk
elemzését.
b.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének maradéktalan betartása,
különös tekintettel a takarékos gazdálkodásra, illetve a hiány, valamint a
kintlévőségek csökkentésére, az adóbehajtások hatékonyságának növelésével a
helyi adótartozások mértékének csökkentése.
c.) A 2007-2013. között megnyíló EU források eredményes kihasználása érdekében a
pályázati rendszerekben nyíló lehetőségek minél jobb és szélesebb körű figyelemmel

kísérése, kihasználása, együttműködve a Balassagyarmati Kistérségi Többcélú
Társulással, ezzel is elősegítve a pénzügyi források bővítését.
A közigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos feladatok:
a.) A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt
szabályok maradéktalan betartása, hatósági ellenőrzések fokozása; új iktatóprogram
alkalmazásának, illetve zavartalan átállásának biztosítása;
b.) a körzetközponti hatósági igazgatási feladatok ellátásában érintett településekkel a
folyamatos kapcsolattartás és együttműködés hatékonyságának növelése;
c.) folytatni kell a köztisztviselők folyamatos képzését, továbbképzését; ki kell alakítani
és működtetni kell a belső képzések rendszerét (pl. Ket., informatikai képzés, stb.).
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban megfogalmazott célok
figyelembevételével a hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítmény-követelményeit a
munkaköri leírásokban foglaltakkal összhangban határozza meg.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2008. évi
teljesítmény-követelmények alapját képező célok figyelembevételével határozza meg
Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző 2008. évi teljesítmény-követelményeit és a
kitűzött teljesítmény-követelmények értékelésének eredményéről a Képviselő-testület
2009. januári ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: kitűzésre:
2008. február 29.
tájékoztatásra: 2009. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/A/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Szent István út és a Vizy Zsigmond utca közötti szakasz csapadékvíz
elvezetéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Szent István utca és a Vizy Zsigmond utca közötti szakasz
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos felmérést és annak pénzügyi fedezetét a
2008. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
Határidő: 2008. február 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/B/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
a köztisztviselői teljesítményértékelést megalapozó pontrendszer
kidolgozásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete javasolja, hogy a
jegyző a köztisztviselői teljesítmény-értékelést megalapozó pontrendszert alakítson

ki, melyről a Képviselő-testületet a márciusi ülésen tájékoztassa.
Határidő: 2008. márciusi képviselő – testületi ülés
Felelős: Tatár – Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos
állományában szolgálatot teljesítők 2008. évi teljesítmény-követelmények
alapját képező célok meghatározásáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományában szolgálatot teljesítők
részére 2008. évre az alábbi teljesítmény-követelményi célokat határozza meg:
a.) Az Európai Uniós követelményeket a személyi állomány körében széleskörűen meg
kell ismertetni és szükség szerint folyamatosan bővíteni, illetve az alkalmazási
készséget a szintekhez viszonyítva ki kell fejleszteni.
b.) A működési és illetékességi terület önkormányzataival, a felügyeleti, társ- és
közreműködő szervekkel változatlanul biztosítani kell az eddigi magas szintű közös
munkavégzést és törekedni kell az együttműködés körének kiszélesítésére, a
kölcsönös támogatás és nyitottság alapján erősíteni kell az együttműködést.
c.) A Szlovák Köztársaság illetékes hivatásos tűzoltó szervezeteivel tovább kell
fejleszteni és szélesíteni a nemzetközi együttműködést.
d.) Fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi hatósági jogkör változásaiból adódó
feladatok eredményes végrehajtására és a tűzvizsgálati tevékenységet szabályozó
ágazati rendelet változásából eredő feladatokra.
e.) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az illetékességi és működési területen a
veszélyforrások változásait, azok feltárását és biztosítani kell a megelőzési,
szakhatósági, propaganda és tűzvizsgálati tevékenység további magas szintű
ellátását.
f.) Folytatni kell a szakmai szempontok maximális érvényesítése mellett a
költségtakarékos és ésszerű gazdálkodást, a prioritások meghatározásával,
átgondolt, arányos költségráfordításokkal, biztosítani kell az állomány
használatában lévő vagyontárgyak állagának megóvását. Folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a megjelenő pályázatokat és az ebben rejlő lehetőségeket
maximálisan ki kell használni.
g.) Biztosítani kell a személyi állomány munkakörülményeinek szinten tartását, a
rendelkezésre álló anyagi erőforrások függvényében esetleges fejlesztéseket kell
végrehajtani (védőfelszerelések, felderítő és mentesítő eszközök, stb.).
Rendszeressé kell tenni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos teendők ismertetését,
a veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozás szabályainak elsajátítását.
h.) Az elmúlt évek bel- és árvízi eseményeinek tapasztalatai alapján a szervezési,
beavatkozási technikai ismereteket tovább kell bővíteni.
i.) Az állomány legyen képes az alapvető elsősegély nyújtási, életmentési feladatok
végrehajtására, hatáskörüknek és beosztásuknak megfelelően szakmai
tevékenységük során a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének
megakadályozására, a tűzoltás alapfeltételeinek biztosítására vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően szerezzenek érvényt.

j.) A lehetőségeknek megfelelően továbbra is támogassák a megyei tűzoltószövetség
tevékenységét és szakmai támogatásukkal segítsék az illetékességi területen
működő önkéntes tűzoltó-egyesületeket.
k.) Különös figyelmet kell fordítani az elmúlt években szolgálatba lépő fiatal tűzoltók
elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztésére, elmélyítésére.
2.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak a
tűzoltóparancsnok részére történő megküldésével hívja fel figyelmét, hogy az 1.)
pontban meghatározott célok alapján a hivatásos állomány tagjai részére a személyre
szóló teljesítmény-követelményeket határozza meg.

3.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak alapján
határozza meg Kertész Ferenc alezredes, tűzoltóparancsnok 2008. évi teljesítménykövetelményét.
Határidő: 2008. február 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények 2007. évi működéséről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Városi
Sportintézmények vezetőjének az intézmény 2007. évi működéséről szóló
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balatonalmádi – Káptalanfüredi Tábor 2008. évi térítési díjainak
megállapításáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú tábor megnevezésű ingatlan
2007. évi működéséről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.

2.)

A Képviselő-testület a tábor 2008. évi igénybevételének térítési díjait az alábbiak
szerint fogadja el:
I. Térítési díjak egy éjszakai szállás esetén:
- Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákoknak,
pedagógusoknak
2.000.- Ft/nap
- Nem balassagyarmati tanulóknak, pedagógusoknak:
2.500.- Ft/nap
- Felnőtt vendégek:
3.000.- Ft/nap
(Fenti árak az ÁFA-t is tartalmazzák!)
II. Térítési díjak kettő vagy több éjszakai szállás esetén:
- Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákoknak,
pedagógusoknak
10-20 fős csoportoknak 10 % kedvezmény

1.600.- Ft/nap

-

3.)

20 fő feletti csoportoknak 20 % kedvezmény
Nem balassagyarmati tanulóknak, pedagógusoknak:
Felnőtt vendégek:
(Fenti árak az ÁFA-t is tartalmazzák!)

2.000.- Ft/nap
2.500.- Ft/nap

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az önkormányzat
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményeket 2008. február 15-ig írásban
értesítse.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
az Ipoly Erdő Zrt-vel megkötendő együttműködési megállapodásról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Ipoly Erdő Zrt-vel kötendő
együttműködési megállapodást.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. február 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására szervezett
közszolgáltatás költségelemzésének elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25. § (4) bekezdése, a 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendelet, a módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, elfogadja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 2008. évi
hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó – a közszolgáltató javaslata alapján
készített – részletes költségelemzést.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Kht. pénzügyi és gazdasági tevékenységére
irányuló tulajdonosi ellenőrzés megállapításainak elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyarmati
Média Kommunikációs Kht-nál a Belső Ellenőrzési Iroda által lefolytatott ellenőrzés
megállapításait.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézettel szemben fennálló követelés
rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.) rendelet 31.
§ (4) bekezdés b.) pontja alapján a Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézettel szemben fennálló 22.503.300,-Ft értékű követelést
méltányosság címén elengedi.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a követelés elengedésével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2007. évi zárlati munkálatok
keretében a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: 2.) pont tekintetében: Medvácz Lajos polgármester
3.) pont tekintetében: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2008.(I.30.) h a t á r o z a t a
nyilatkozat jelzálogjog bejegyzéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 808/1
hrsz-ú ingatlanának a TREND Építő Zrt. 230.000.000.- HUF + ÁFA erejéig
jelzálogjoggal való megterheléséhez, azzal, hogy a megvalósuló Tornaterem
(Létesítmény) használatba vételi engedélyének megszerzését követően
kezdeményezi a Bank felé a jelzálogjognak az ingatlanról való törlését.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelzálog szerződés
aláírására.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2008.(II.13.) h a t á r o z a t a
Önkormányzati Társulást terhelő tagi kölcsön visszafizetéséhez kapcsolódó
kezességvállalásról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat,
mint tag nevében felhatalmazza az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást,
hogy összhangban a Társulás közgyűlésének 18/2007.(IX.20.) számú
határozatával, folytasson tárgyalásokat a Raiffeisen Bank Zrt-vel a Börzsöny-

Cserhát Kft-ben meglévő, az Önkormányzati Társulást terhelő tagi kölcsön
visszafizetésével kapcsolatos hitelfelvétel ügyében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Társulásnak 61.000.000,-Ft, azaz
hatvanegymillió forint összegű hitelszerződés megkötésére.
3. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100. §
(2) bekezdése alapján – a tagönkormányzatra eső hitelrész tekintetében 5,5 millió
Ft erejéig – kezességet vállal.
Határidő: 2008. február 14.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2008.(II.13.) h a t á r o z a t a
a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 34/2006.(II.23.)
határozat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a 9. számú
szavazóköri szavazatszámláló bizottság póttagjává az alábbi személyeket
választja meg:
- 9. számú szavazókör: Mikszáth K. Műv. Központ – Rákóczi u. 50.
Póttag:
MAROSI JÁNOSNÉ – Dózsa Gy. u. 16.
SZAKONYI JULIANNA – Dózsa Gy. u. 11.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság beszámolójáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Balassagyarmat Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2008. (II.27.) határozata
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Balassagyarmat Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.28.)
rendeletének (továbbiakban: Kvr.) végrehajtásához kapcsolódóan a hiány csökkentése és a
folyamatos gazdálkodás, az intézmények működőképességének biztosítása érdekében az
alábbi határozatot hozza:

1./a./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.
évi CLXIX. törvény 6. sz. mellékletében a 2008. évi költségvetésben számított
működési hiány enyhítéséhez kiegészítő állami támogatásra pályázatot nyújtson be.
Határidő: a pályázat benyújtására 2008. április 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
b./

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézmények létszám és álláshely
átcsoportosítása és megszüntetési lehetőségének felülvizsgálata függvényében – az
intézményvezetők kezdeményezésére -, a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó
létszámcsökkentések egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó
állami támogatás igénylésére vonatkozó pályázat előkészítésére.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Medvácz Lajos polgármester, az érintett intézmények vezetői

c./

A tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen
egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Medvácz Lajos polgármester, az érintett intézmények vezetői

2./

Az önkormányzat a költségvetés helyzetére tekintettel a nyugdíjazások és egyéb
munkaviszony megszüntetések során, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 33. §-a alapján, a munkavégzés alóli mentesség esetén a
felmentési idő felére vonatkozó kiadásokat finanszírozza.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Medvácz Lajos polgármester, az érintett intézmények vezetői

3./a./ Folytatni kell a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott
határozatlan időre adott bérelemek, pótlékok folyamatos megszüntetését. Ezen
intézkedéseket a változatlan bértábla mellett a kötelező béremelés, soros lépésekkel,
átsorolásokkal egyidejűleg kell megtenni. A jogszabályi lehetőségek és az ellátotti
létszámok alakulásának függvényében további intézkedéseket kell tenni a
foglalkoztatottak létszámának csökkentésére, a feladatellátásnak megfelelően.
Határidő: folyamatos
Felelősök: az érintett intézmények vezetői
b./

Az intézmények költségvetése tartalmazza a közalkalmazottakat érintő 2 %-os
kereset kiegészítést, illetve az oktatási törvény figyelembe vételével a minőségi
munkavégzésért járó kereset-kiegészítést. Ezek felhasználásáról – a kifizetést
megelőzően tájékoztatva arról a főjegyzőt - az intézmények vezetői saját
hatáskörben döntenek. A tényleges – rendszeres személyi juttatáson belül történő felhasználásokról a 2008. évi zárszámadás során kötelesek számot adni.
Határidő: 2009.02.28.
Felelősök: az érintett intézmények vezetői

c./

Az önkormányzat költségvetési helyzetére való tekintettel az intézményekben adható
étkezési hozzájárulások mértékét felül kell vizsgálni. Az intézmény-vezetőkkel és a
szakszervezetekkel egyeztetve kell javaslatot tenni a képviselő-testület 2008. júniusi
ülésére.
Határidő: a felülvizsgálatra 2008.06.30.
Felelősök: Medvácz Lajos polgármester, Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes
főjegyző, az érintett intézmények vezetői

4./

A Képviselő-testület utasítja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, hogy az
egységes gyakorlat kialakítása érdekében vizsgálják felül az általuk vezetett
intézmény pedagógiai programjának azon elemeit, amelyek a jogszabályi
előírásokon felül többlet költségvetési igényt jelentenek a fenntartó számára.
Határidő: 2008. május 30.
Felelősök: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző, nevelési-oktatási
intézmények vezetői

5./a./

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézmények működésével
kapcsolatosan a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve
folytatódjon az egyes üzemeltetési feladatok (takarítás, konyha, portaszolgálat, stb.)
más formában történő ellátás lehetőségének vizsgálata, melynek során elsődleges
szempont a leghatékonyabb költség- és létszámgazdálkodás legyen.
Határidő: 2008. június 30, illetve folyamatos
Felelősök: Medvácz Lajos polgármester, az érintett intézmények vezetői

b./

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzati és egyéb
tagságok szükségességének felülvizsgálata függvényében tegyen javaslatot az
azokba való önkormányzati részvételre.
Határidő: 2008. április 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

6./

A Képviselő-testület utasítja az intézmények vezetőit, hogy az intézményben ellátott
alap- és kiegészítő feladatokhoz szükséges beszerzések vonatkozásában tegyenek
javaslatot a fenntartónak a közbeszerzési eljárás ésszerű kibővítésére, illetve a
központosított közbeszerzéssel beszerezhető termékek körére.
Határidő: 2008. április 30.
Felelősök: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző, az intézményvezetők

7./

A Képviselő-testület utasítja a szakiskolák és szakközépiskolák igazgatóit, hogy a
szakképző évfolyamokon úgy alakítsák ki az osztályok létszámát, hogy a gyakorlati
képzési csoportokban tanulók száma lehetőség szerint a törvényi maximális
létszámon – 12 tanuló - kerüljön beiskolázásra, továbbá egy-egy osztályban
legfeljebb 3 szakképzési csoport alakítható ki. Szakképzési csoportok indítását – a
speciális szakiskolai osztályok kivételével –, nyolc tanuló létszám alatt, szakképzési
évfolyamon osztály indítását 28 fő létszám alatt nem engedélyezi a fenntartó.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelősök: az érintett intézmények vezetői

8./a./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze közoktatási
megállapodások megkötését az önkormányzat által fenntartott alapfokú nevelésioktatási intézményben tanulmányokat folytató, nem balassagyarmati lakóhellyel
rendelkező tanulók lakóhelyének illetékességéhez tartozó azon önkormányzatoknál,
amelyek kötelező közoktatási feladatainak nem saját intézmény fenntartásával
tesznek eleget.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
b./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tárja fel a térségi együttműködésen
alapuló mikro-társulási megállapodások megkötésének mind szélesebb körű
lehetőségét a települési önkormányzatok által kötelezően biztosítandó szolgáltatások
tekintetében.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

9./a./ A Képviselő-testület utasítja a fenntartásában működő intézmények vezetőit, hogy a
költségvetési rendeletben meghatározott további 2 %-os tartalék -képzésre
vonatkozóan készítsék el a tartalékképzést tartalmazó módosított intézményi
költségvetési táblákat, és a megadott határidőig jóváhagyásra küldjék meg a
fenntartónak. Amennyiben az intézmény vezetője nem tesz javaslatot úgy a fenntartó
előirányzat arányosan képzi meg a tartalékot.
Határidő: 2007. március 31.
Felelősök: oktatási intézmények vezetői
b./

A Képviselő-testület utasítja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, hogy a
2008/2009. tanév előkészítése során – a beiratkozások függvényében – elkészítendő
tantárgyfelosztás tervezetét a tanévindítást megelőzően, legkésőbb a megadott
határidőig küldjék meg a fenntartónak jóváhagyás céljából.
Határidő: Általános Iskolák tekintetében 2008. június 30. Középfokú
Intézmények tekintetében 2008. augusztus 22.
Felelősök: oktatási intézmények vezetői

c./

A Képviselő-testület utasítja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, hogy a 2007.
szeptember 1-től hatályba lépett csoportfinanszírozásra továbbra is nagy figyelmet
fordítsanak, és folyamatosan vizsgálják felül az óvodai csoportokban, valamint az
oktatási intézmények 1., 5., 9. és a további felmenő rendszerű évfolyamain a
jogszabályok által meghatározott minimális létszámoknak való megfelelést.
Amennyiben az érintett óvodai csoport, vagy iskolai osztály létszáma nem éri el a
jogszabályban meghatározott – kiegészítő normatíva igénybe vételéhez szükséges minimálisan elvárt szintet, úgy a szükséges intézkedések meghozatalához tegyenek
javaslatot.
Határidő: 2008. június 10.
Felelősök: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző,
oktatási-nevelési intézmények vezetői

10./

A Képviselő-testület utasítja a nevelési-oktatási, kulturális, sport intézmények
vezetőit, hogy az intézmény alaptevékenységébe nem tartozó egyéb tevékenységek
vonatkozásában, az azokhoz szükséges feltételek intézményen belüli biztosítását
úgy határozzák meg, hogy csak olyan tevékenységek folytatására kerüljön sor,
amelyek személyi és dologi kiadásokon túl, plusz bevételt eredményezzenek.
Határidő: folyamatos
Felelős: az érintett intézmények vezetői

11./

A Képviselő-testület a város költségvetési hiányának csökkentése érdekében
szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő, mobilizálható
vagyontárgyak (eszközök, ingatlanok) értékesítését, vagy lízingkonstrukcióban
történő hasznosítását az elérhető legjobb pénzügyi pozíciók figyelembe vételével.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

12./

A Képviselő-testület a működési feladatok megvalósítása érdekében szükségesnek
tartja az önkormányzati egyéb bevételek növelését, és a forráslehetőségek feltárását,
a fejlesztési források tekintetében pedig közvélemény kutatás készítését a lakossági
többlet hozzájárulások lehetőségeiről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője

13./

A Képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a jóváhagyott
költségvetési támogatás, valamint a költségvetési rendeletben meghatározott
foglalkoztatotti létszámok és álláshelyek, valamint az intézkedési tervben foglaltak
betartására. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyás nélküli
túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés vagy átcsoportosítás esetén kezdeményezze
az intézmény vezetőjének felelősségre vonását.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Medvácz Lajos polgármester, valamennyi intézmény vezetője

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2008.(II.27.) határozata
a Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209/2007. (XI.28.)
számú határozatával a Városi Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázatát – a pályázók képesítési előírásoknak való nem megfelelése okán –
eredménytelennek nyilvánítja.

2./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Városi Bölcsőde (2660 Balassagyarmat, Achim András út 20.) intézményvezetői
álláshelyének
magasabb vezetői megbízással történő betöltésére az alábbi
feltételekkel:

Az intézmény tevékenységi köre:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. §-ában szabályozott
bölcsődei ellátás, mint gyermekjóléti alapellátás
biztosítása 50 férőhelyen, 5 gyermekcsoportban.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása.
Pályázati feltételek: -

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete
I/2. részének B) pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú
végzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - vezetői gyakorlat,
- szociális szakvizsga,
- a gyermekjóléti alapellátások területén szerzett
tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:

-

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

-

-

a pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje a Szociális Közlönyben való megjelenéstől számított
30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstől számított 60.
napon belül.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól.
Az illetmény és a vezetői pótlék a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 2/e pontja
alapján kerül megállapításra (a pótlékalap 200 %-a).
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban „
bölcsődevezetői pályázat„ megjelöléssel Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére kell
benyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Selmeczi Zoltán humánszolgáltatási
osztályvezetőnél a 35-505-930-as telefonszámon.
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Szociális Közlönyben történő közzététel
érdekében gondoskodjon a pályázati felhívás megküldéséről.
Határidő:
2008. március 10.

Felelős:
Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2008. (II.27.) h a t á r o z a t a
a városi piacon helypénz és helyhasználati díj mértékének megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi piacon fizetendő
helypénz és helyhasználati díj mértékét és megfizetésének módját – figyelemmel a
vásárokról és piacokról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakra
- 2008. március 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

I. HELYPÉNZ
Általános díjazás
Asztalról és földről történő árusítás
(őstermelő, kistermelő)

185 Ft/m2

Asztalról történő árusítás
vállalkozói igazolvánnyal

207 Ft/m2

Sátorhelyenként

267 Ft/m2

Külön díjszabás
Az alábbiakban megjelölt termékekre Az általános díjszabástól eltérő díjazás vonatkozik.
Virág
Vágott és gyökeres virág
Facsemeték, oltványok
Krizantém egységesen

185 Ft/m2
207 Ft/m2
392 Ft/m2

Tej, tejtermék és vadon termő gomba árusítása díjtalan.
II. HELYHASZNÁLATI DÍJ
Határozatlan idejű árusító hely
( állandó üzlethelyiség, pavilon) havonta

576 Ft/m2

III. MÉRLEGKÖLCSÖNZÉSI DÍJ
Kétkarú mérleg használati díja
(súlyokkal)

185 Ft/nap

A fenti helypénzek és helyhasználati díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakról az
érintetteket értesítse.
Határidő: 2008. március 01.
Felelős: Tatár Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra
történő beíratása időpontjának meghatározásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra
történő beíratásának időpontját
● 2008. március 27. ( csütörtök, 8-17 óráig),
március 28. ( péntek, 8-17 óráig)
március 29. ( szombat, 8-12 óráig) időpontokban határozza meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos
módon tegye közzé és az érintett intézmények vezetőit a döntésről értesítse.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
3. A Képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőit, hogy az óvodai
jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása
időpontjának nyilvánosságra hozataláról gondoskodjanak.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: intézményvezetők
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2008. évi Intézkedési Tervének
elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelőintézetnek - az Intézmény likviditás javítása érdekében
meghozott - 2008. évi Intézkedési Tervét a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
főigazgató főorvosát, hogy a 2008. évi Intézkedési Tervben foglaltak
végrehajtásáról a Képviselő-testület 2008. évi szeptemberi és decemberi
ülésén írásos tájékoztatást adjon.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézet likviditási helyzetének ellenőrzéséről az Intézkedési
Tervben foglaltak alapján folyamatosan gondoskodjon.
Határidő: 2. pont tekintetében a Képviselő-testület szeptemberi és decemberi
ülése
3. pont esetében folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg felvételének
támogatásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő
finanszírozásának részletes szabályozásáról szóló 43/1999.(III.3.) Korm.
rendelet 6/A §-a alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
finanszírozási előleg iránt kérelmet nyújtson be az Intézménynek az igénylést
megelőző 12 havi finanszírozási összegből számított havi összeg 20 %-a
erejéig.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében
foglalt nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet bővítéses rekonstrukciója II.
ütemének megvalósítása érdekében benyújtott címzett támogatási
igénybejelentés módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciós munkái II. ütemének címzett
támogatással megvalósuló beruházásáról szóló 254/2004.(XII.13.) számú
határozatával elfogadott, módosított beruházási adatlapot az e határozat
mellékletét képező beruházási adatlap szerinti tartalommal módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a címzett támogatási
igénybejelentés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. március 3.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2008. (II. 27.) határozata
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának 5. pontjában szereplő „Szociális
ellátás elhelyezés nélkül TEÁOR: 8532; Szakfeladat: 853213” szövegrészt az
alábbira módosítja:
„Gyermekek napközbeni ellátása
TEÁOR: 8891
889110
Bölcsődei ellátás”
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5. pontjában kiegészítő
tevékenységként megjelölt „ TEÁOR: 5551” szövegrészt az alábbi szövegrészre
módosítja:
„Egyéb vendéglátás
TEÁOR: 5629”
3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 15. ponttal egészíti ki:
„15./ Az intézmény alapításának dátuma: 1999. június 29.”
4) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2008. (II. 27.) határozata
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Központi Óvoda alapító okiratának 5. pontjában szereplő szövegrészt az alábbira
módisítja:
„5./Az intézmény alaptevékenysége, feladatai:
Iskolai előkészítő oktatás TEÁOR: 8510
851020
Óvodai nevelés

Óvodai intézményi közétkeztetés/Egyéb vendéglátás TEÁOR: 5629
Munkahelyi vendéglátás/ Egyéb vendéglátás TEÁOR: 5629
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése:
Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, akik
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált
körülmények
között
nevelhetők,
testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének
organikus
okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzdenek, illetve akik a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdenek.
Kétnyelvű (szlovák), nemzetiségi kisebbségi nevelés (Patvarci Tagóvoda)
Magyar nyelvű etnikai, cigány kulturális nevelés (Ipolyszögi Tagóvoda)”
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 8. pontjában felsorolt
tagintézmények közül a Játékvár Tagóvoda címét az alábbira módosítja:
„Játékvár Tagóvoda, Nyírjesi út 12.”
3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 16. ponttal egészíti ki:
„16./Az intézmény alapításának dátuma: 2005. május 25.”
4) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2008. (II. 27.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának 5. pontjában szereplő „TEÁOR: 8010”
szövegrészt az alábbi szövegrészre módosítja:
„Alapfokú oktatás
TEÁOR: 8520
Máshová nem sorolható egyéb oktatás TEÁOR: 8559”
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirat 5. pontja 3. sorának „552323
Iskolai intézményi étkeztetés” szövegrészt az alábbi szövegrészre módosítja:
„ 552323 Iskolai intézményi étkeztetés/Egyéb vendéglátás
TEÁOR: 5629”
3) A Képviselő-testület az intézmény 5. pontjának 9. sorában szereplő, „Különleges
gondozás keretében nyújtott gyógypedagógiai ellátás” szövegrészt az alábbi
szövegrészre módosítja:
„80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása:
Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, akik a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált
körülmények
között
oktathatók,
testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének
organikus
okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos

rendellenességével küzdenek, illetve akik a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdenek.”
4) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 15. ponttal egészíti ki:
„15. Az intézmény alapításának dátuma: 1994. április 14.”
5) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2008. (II. 27.) határozata
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Madách Imre Kollégium alapító okirata 6. pontjának 1. sorában szereplő
„Diákotthon, kollégiumi ellátás (TEÁOR: 5523) 55 130” szövegrészt az alábbi szövegrészre módosítja:
„55130 Diákotthoni, kollégiumi ellátás/Egyéb szálláshely szolgáltatás TEÁOR:
5590”
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirata 6. pontjának 4. sorában szereplő
„Kollégiumi intézményi étkeztetés” szövegrészt az alábbi szövegrészre módosítja:
„Kollégiumi intézményi közétkeztetés/Egyéb vendéglátás

TEÁOR: 5629”

3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirata 6. pontjának 5. és 6. sorában
szereplő, „55137-1 Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét” és „751768 Intézményi
vagyon működtetése” szövegrészeket az alapító okiratból törli.
4) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.1 pontjában szereplő,
intézményi kiegészítő tevékenységeket az alábbiak szerint módosítja:
„55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés TEÁOR: 5629
70101-5
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR: 6820
75195-0
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
75195-2
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek”
5) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 16. ponttal egészíti ki:
„16. Az intézmény alapításának dátuma: 1994. április 14.”
6) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2008. (II. 27.) határozata
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának 4. pontját az
alábbi szövegrésszel egészíti ki:
„… szociális és informatikai” gyakorlóhelyek működtetése…
2.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirata 5. pontjában szereplő „TEÁOR:
8021”
szövegrészt törli, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Általános középfokú oktatás
TEÁOR: 8531
Szakmai középfokú oktatás
TEÁOR: 8532”
3) Az Képviselő testület az intézmény alapító okirata 5. pontjának 8. és 9. sorában,
„Számítástechnikai képzés” címszó alatti felsorolt „számítógép-kezelő OKJ száma:
33 4641 01” és „számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ száma: 52 4641 03”
szövegrészeket az alábbira módosítja:
Adatbázis adminisztrátor
OKJ száma:
54 482 01
Informatikai alkalmazásfejlesztő
OKJ száma:
54 481 02
Informatikai rendszergazda
OKJ száma:
54 481 03
Informatikus
OKJ száma:
54 481 04
Multimédia-alkalmazás fejlesztő
OKJ száma:
54 213 04
4) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5. pontjának 11., 12. és 13.
sorában,
„Egészségügyi, szociális szakképzés” címszó alatt felsorolt „Ápoló OKJ száma: 54
5012 01”,
„Szociális gondozó és szervező OKJ száma: 54 8933 03” és „Szociális gondozó és
ápoló OKJ
száma: 33 8933 02” szövegrészeket az alábbira módosítja:
„Ápoló
OKJ száma:
54 723 01
Ápolási asszisztens
OKJ száma:
33 723 01
Szociális gondozó
OKJ száma:
33 762 01
Szociális segítő
OKJ száma:
54 762 01
Szociális szakgondozó
OKJ száma:
54 762 02
5) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5. pontját az alábbi
szövegrésszel egészíti ki:
„Máshová nem sorolható egyéb oktatás TEÁOR: 8559
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 804017”
6) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5. pontjának 28. sorában
szereplő „OKJ száma: ápoló 54 5012 01” szövegrészt törli.
7) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 15. ponttal egészíti ki:
„15./ Az intézmény alapításának dátuma: 1994. április 14.”
8) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2008. (II. 27.) számú határozata
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Balassi Bálint Gimnázium alapító okirata 5. pontjának 1. sorába az alábbi
alaptevékenység kerül:
„Általános középfokú oktatás
TEÁOR: 8531”
2) A Képviselő-testület alapító okiratának 5. pontjának 4. sorában szereplő, „Intézményi
vagyon működtetése 751768” szövegrészt az alapító okiratból törli.
3) A Képviselő-testület az intézmény 5. pontjának 1-5. soraiban megjelölt intézményi
alaptevékenységeket az alábbiakkal egészíti ki:
„Máshová nem sorolható egyéb oktatás TEÁOR: 8559
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 804017”
4) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 16. ponttal egészíti ki:
„16. Az intézmény alapításának dátuma: 1994. április 14.”
5) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2008. (II. 27.) határozata
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okirata 6. 1
pontjának „Általános középfokú oktatás TEÁOR: 8021” szövegrészét az alábbiak
szerint módosítja:
„Általános középfokú oktatás
TEÁOR: 8531”
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.2 pontjában szereplő
„Szakmai középfokú oktatás TEÁOR 8532” szövegrészt az alábbiak szerint
módosítja:
„ Szakmai középfokú oktatás
TEÁOR: 8532”
3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.3 pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„Máshová nem sorolható egyéb oktatás
TEÁOR: 8559”
4) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.5 pontjában szereplő,
„Munkahelyi étkeztetés TEÁOR 5551” szövegrészt az alábbi szövegrészre módosítja:
„Egyéb vendéglátás
TEÁOR: 5629”
5) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.6 pontjában szereplő
„Közétkeztetés TEÁOR 5552” szövegrészt az alábbi szövegrészre módosítja:
„Rendezvényi étkeztetés
TEÁOR: 5621”
6) A Képviselő testület az intézmény alapító okiratának 6.7 pontjában „Kiegészítő

tevékenységek” címszó alatt felsorolt tevékenységeket az alábbira módosítja:
- Ruházati kiskereskedelem
TEÁOR: 4771
- Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
TEÁOR: 4772
- Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kereskedelme TEÁOR:
4759
- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
TEÁOR: 5520
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR:
6820
- Építményüzemeltetés
TEÁOR: 8110
7) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.8 pontjában megjelölt
„Intézményi vagyon működtetése 75176-8” szövegrészt törli.
8) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.8 pontjában felsorolt
intézményi szakfeladatokat az alábbiakkal egészíti ki:
„Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8
Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását, akik a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények
között oktathatók, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzdenek, illetve akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdenek.
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
nevelése, oktatása
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai nevelése, oktatása
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai nevelése, oktatása
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása

80215-5
80218-8
80222-5
80225-2”

9) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirata 6. pontjának „Az intézmény
alaptevékenysége, feladatai” címszavát az alábbi 6.9 ponttal egészíti ki:
„6.9 Oktatást kiegészítő tevékenység
TEÁOR: 8560”
10) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 10. pontjának 1. sorát az alábbi
szövegrésszel egészíti ki:
„ Balassagyarmat Város Önkormányzata”
11) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirat 13. pontja 7. sorának „2 fő
igazgató-helyettes (pedagógiai és szakmai, valamint felnőttoktatási)” szövegrészt az
alábbiak szerint módosítja:
„3 fő igazgatóhelyettes (pedagógiai, szakmai valamint felnőttoktatási)”
12) A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
17. pontjában felsorolt, az intézmény rendelkezésére bocsátott önkormányzati
tulajdonú ingatlanok felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Hrsz.
Terület
„József Attila út 1.
1630
1096 m2 alapterületű
ingatlanból
az ingatlant használók területi
arányában 509 m2”

13) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 18. ponttal egészíti ki:
„18./ Az intézmény alapításának dátuma: 2006. június 29.”
14) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2008. (II. 27.) határozata
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának 2. pontjában
felsorolt telephelyek közül a „Balatonalmádi – Káptalanfüred, Tábor út 12. Üdülő”
szövegrészt törli.
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.1 pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„Szakmai középfokú oktatás TEÁOR: 8532”
3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.1.3 pontjában szereplő
„Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolai oktatása 2 évfolyamon” szövegrészt az alábbira módosítja:
„6.1.3 Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelését,
oktatását,
akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén
halmozottan fogyatékos,
a
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek, illetve
akik a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása
80222-5”
4) Az intézmény alapító okirata 6.1.4. pontjának „Fogyatékos tanulók nappali rendszerű,
szakmai vizsgára felkészítő szakképzése” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
80225-2
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai nevelése, oktatása
80218-8
5) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.2 pontjában szereplő „Felnőtt
és egyéb oktatás /TEÁOR 8042/” szövegrészt az alábbiak szerint módosítja:
„6.2 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
TEÁOR: 8559”

6) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6.3 pontjának 3-5. és 8-10.
soraiban szereplő „a 37/2003. /XII. 27./ számú OM rendelettel kiadott Országos
Képzési Jegyzékben /OKJ/ az adott szakképesítés megszerzésére meghatározott
évfolyammal” szövegrészt az alábbiakkal egészíti ki:
„A 37/ 2003 (XII. 27.) számú OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17) OM rendelettel
kiadott Országos Képzési Jegyzékben (OKJ), az adott szakképesítés
megszerzésére meghatározott évfolyammal.”
7) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 6.4 ponttal egészíti ki:
„6.4 Kiegészítő tevékenységek:
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
TEÁOR: 5520”
8) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 16. ponttal egészíti ki:
„16. Az intézmény alapításának dátuma: 1994. április 14.”
9) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2008. (II. 27.) határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet alapító okirata 5. pontjának
- 1. francia bekezdésében szereplő „TEÁOR 8511” szövegrészt a „TEÁOR 8610”
szövegrészre módosítja,
- 2. francia bekezdésében szereplő „TEÁOR 8512” szövegrészt a „TEÁOR 8622”
szövegrészre módosítja,
- 3. francia bekezdésben szereplő „TEÁOR 8512” szövegrészt a „TEÁOR
8622”szövegrészre módosítja,
- 4. francia bekezdésében szereplő „TEÁOR 8512” szövegrészt a „TEÁOR 8622”
szövegrészre módosítja,
- 5. francia bekezdésében szereplő „TEÁOR 8512” szövegrészt a „TEÁOR 8622”
szövegrészre módosítja,
- 6. francia bekezdésében szereplő „TEÁOR 8514” szövegrészt a „TEÁOR 8690”
szövegrészre módosítja,
- 7. francia bekezdésében szereplő „Vér- és átültetendő szervek bankjához
kapcsolódó tevékenységet” a „TEÁOR 8622” szövegrésszel egészíti ki,
- 8. francia bekezdésében szereplő „Zártforgalmú gyógyszertár működtetését”
szövegrészt az „Intézeti (fekvőbeteg- és lakosságot ellátó) gyógyszertár
működtetését TEÁOR: 4773” szövegrészre módosítja,
- 9. francia bekezdésében szereplő „Munkahelyi vendéglátás TEÁOR: 5551”
szövegrészt az „Egyéb vendéglátás TEÁOR: 5629” szövegrészre módosítja.
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5. pontját az alábbi tevékenységgel egészíti ki:
„Fogorvosi járóbeteg-ellátás (szájsebészet, fogászati röntgen).
TEÁOR:
8623”
3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5./A pontjában
„TEÁOR: 8042” szövegrészt „TEÁOR: 8532” szövegrészre módosítja.

szereplő

4) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5./A pontját az alábbi
tevékenységekkel egészíti ki:
„Sport, szabadidős képzés TEÁOR: 8511
Egyéb humán-egészségügyi ellátás (betegszállítás)
TEÁOR: 8690”
5) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 7. pontjában szereplő, „Az
intézmény ágyainak száma 761” szövegrészt az alábbiak szerint módosítja:
„7. Az intézmény Országos Egészségbiztosítási Pénztár által közfinanszírozott
ágyainak száma: 636”
6) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 15. ponttal egészíti ki:
„15. Az intézmény alapításának dátuma: 1992. június 30.”
7) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2008. (II. 27.) határozata
a Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
a Városi Idősek Otthona alapító okiratának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 220 férőhelyen TEÁOR: 8730
(ebből 170 férőhelyen időskorúak bentlakásos, szociális ellátása, 50 férőhelyen
látás- és mozgásfogyatékos személyek ellátása)”
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 3.2 pontjában szereplő Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás” szövegrészt a „Látás- és
mozgásfogyatékos személyek otthona” szövegrészre módosítja.
3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 13. ponttal egészíti ki:
„13. Az intézmény alapításának dátuma: 1997. június 18.”
5) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosísításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2008. (II. 27.) határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 5. pontjának
- „TEÁOR: 7514” szövegrészét a „TEÁOR 8411” szövegrészre módosítja,
- 1. sorát az „/Építményüzemeltetés TEÁOR: 8110” szövegrésszel egészíti ki,
- 2. , 3. és 4. sorát az „/Egyéb vendéglátás TEÁOR 5629” szövegrésszel egészíti
ki,

-

-

5. sorát a „/Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
szövegrésszel egészíti ki,
18. sorának „Számviteli, adószakértői tevékenység 7412”szövegrészét a
„Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység TEÁOR: 6920”
szövegrészre módosítja,
19. és 20. sorának „Intézményi vagyon működtetése 751768” és „Önkormányzat
elszámolásai 751822” szövegrészét törli az alapító okiratból.

2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5. pontját az alábbi
tevékenységekkel egészíti ki:
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
TEÁOR: 8690
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
TEÁOR: 8899
Általános járóbeteg-ellátás
TEÁOR: 8621
Balassagyarmat Városi Bölcsőde
Tevékenysége:
Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsődei ellátás

TEÁOR: 8891
889110

Központi Óvoda
Tevékenysége:
Iskolai előkészítő oktatás
Óvodai nevelés

TEÁOR: 8510
851020

Kiss Árpád Általános Iskola
Tevékenysége:
Alapfokú oktatás
Máshová nem sorolható egyéb oktatás

TEÁOR: 8520
TEÁOR: 8559

Városi Sportintézmények
Tevékenysége:
Sportlétesítmény működtetése
TEÁOR: 9311
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
TEÁOR: 9329
3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 5. pontjának a Szent-Györgyi
Albert Gimnázium és Szakközépiskola tevékenységét meghatározó részének
- 1. francia bekezdését a TEÁOR: 8531” szövegrésszel egészíti ki,
- 2. francia bekezdését a „TEÁOR: 8532” szövegrésszel egészíti ki,
- 3. francia bekezdését a „TEÁOR: 8559” szövegrésszel egészíti ki.
4.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirata 5. pontjának a Madách Imre Városi
Könyvtár tevékenységét meghatározó szövegrészt a „TEÁOR: 9101” szövegrésszel
egészíti ki.
5.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirata 5. pontjának a Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ tevékenységét meghatározó szövegrészét a „TEÁOR: 9329”
szövegrésszel egészíti ki.
6.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 10. pontjában szereplő, az
intézmény rendelkezésére bocsátott Rákóczi fejedelem u. 50. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint
módosítja:

Rákóczi fejedelem u. 50.

Hrsz.
808

m2
1. Az összesen 18.066 m2 alapterületű
ingatlanból 13.089 m2 földterület
2. Az ingatlanon fekvő főépület hasznos
alapterületéből 1.420 m2, valamint a két
különálló épület (kazánház: 220 m2 és
víztároló 40 m2) 260 m2 területe.

7.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 11. ponttal egészíti ki:
„11./ Az intézmény alapításának dátuma: 1994. április 14.”
8.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2008. (II. 27.) határozata
a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Városi Sportintézmények alapító okirata 5. pontjának
- „TEÁOR 9261” szövegrészét a „Sportlétesítmény működtetése TEÁOR:
9311” szövegrészre módosítja,
- 1. sorát a „/Kempingszolgáltatás TEÁOR: 5530” szövegrésszel egészíti ki,
- 4. sorát a „/Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység TEÁOR: 9329” szövegrésszel egészíti ki,
- 5. sorát az „/Egyéb sporttevékenység TEÁOR: 9319” szövegrésszel egészíti
ki.
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 14. ponttal egészíti ki:
„14./ Az intézmény alapításának dátuma: 1992. június 30.”
3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2008. (II. 27.) határozata
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának 5. pontjában szereplő „TEÁOR szám
9251” szövegrészt a „Könyvtári, levéltári tevékenység
TEÁOR:
9101”
szövegrészre módosítja.
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 6. pontját a „Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR: 8620” szövegrésszel egészíti ki.
3) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 14. ponttal egészíti ki:
„14. Az intézmény alapításának dátuma: 1992. június 30.”

4) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2008. (II. 27.) határozata
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től a
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának 5. pontjában szereplő
„TEÁOR szám: 923410” szövegrészt a „TEÁOR: 9329” szövegrészre módosítja.
2) Az alapító okirat 6. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR: 8620”

3) A Képviselő testület az intézmény alapító okiratának 13. pontjában szereplő, az
intézmény rendelkezésére bocsátott Rákóczi fejedelem u. 50. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint
módosítja:
Hrsz.
Terület
Rákóczi fejedelem u. 50. 808
Az ingatlanon fekvő főépületből 2.483 m2
4) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 14. ponttal egészíti ki:
„14./ Az intézmény alapításának dátuma: 1992. június 30.”
5.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2008. (II. 27.) határozata
a Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának
módosításáról
1) A Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től
a Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága alapító
okiratának 5. pontjában szereplő „Tűzvédelem és katasztrófa elhárítás TEÁOR:
75166” szövegrészt az alábbira módosítja:
„842480 Tűzvédelem és katasztrófa-elhárítás
TEÁOR: 8425
842520”
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 13. ponttal egészíti ki:
„13./ Az intézmény alapításának dátuma: 1995. július 1.”
3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2008. (II. 27.) határozata
a Fogászati Alapellátás Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról
1) A Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 27-től
a Fogászati Alapellátás Intézményi Társulás alapító okiratának 6. pontját a „TEÁOR:
8623” szövegrésszel egészíti ki.
2) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 10. ponttal egészíti ki:
„10./ Az intézmény alapításának dátuma: 2002. január 1.”
3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. február 27.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2008. (II. 27.) határozata
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Balassagyarmat város
Polgármesteri Hivatalának a 130/2004.(VI.29.) elfogadott és a 201/2006.(X.31.) határozattal
módosított – alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 3./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3./ Az intézmény működési területe:
Balassagyarmat város, Ipolyszög és Patvarc községek közigazgatási területe, valamint
együttműködési megállapodás, vagy társulási szerződés, továbbá jogszabály alapján
egyes közigazgatási ügyek intézésében a megállapodással, társulással, illetve
kijelöléssel érintett városkörnyéki községek közigazgatási területe.”
2. Az alapító okirat 5./ pontjában a „Szakágazat száma: 7511 Általános Közigazgatás”
helyébe a „Szakágazat szám: 8411 Általános Közigazgatás” rendelkezés lép.
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2./ pontokban foglalt módosításokat
az alapító okiraton vezesse át és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: 2008. március 5.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a földrészlet tulajdonjogának átadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben
foglalt tartalommal elfogadja a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő,
Műszaki és Információs Közhasznú Társasággal kötendő, a balassagyarmati
335/2, 335/4 és 335/3 helyrajzi számú földrészletek tulajdonjogának
rendezéséről szóló megállapodást.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 0155/1 hrsz alatti állati hulladékgyűjtő megszüntetéséről és
rekultivációjáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 0155/1 hrsz-ú, ipartelep
megnevezésű területen lévő dögkút megszüntetésével kapcsolatos hozzájáruló
nyilatkozatra vonatkozó szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. március 14.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Móricz Zsigmond u. 946/17 hrsz-ú közterületből részterület
elidegenítéséről szóló 211/2006.(XI.29.) határozat módosításáról
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmat, Móricz Zsigmond u. 946/17 hrsz-ú közterületből részterület
elidegenítéséről szóló 211/2006.(XI.29.) határozat 2./ pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„2./ A Képviselő-testület a fentiek szerinti eladási ajánlatát 2008. március 31ig megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.”
2. A 211/2006.(XI.29.) határozat egyéb pontjai változatlanok.
Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2008. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Patvarci u. 20. I/5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I/5. szám alatti 43 m 2 alapterületű
összkomfortos lakást szakember elhelyezés céljából – önkormányzati
érdekből – a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében Dr. Králik
Zoltán (sz: Budapest, 1974.04.18. an: Nagy Márta) részére meghatározott
időtartamra 2008. március 15-től kezdődően 2013. március 15-ig, ezen belül a
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti
jogviszonyának fennállásáig bérbe adja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: kiértesítésre: 2008. március 11.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Kossuth u. 18/A fsz. 1. szám alatti lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rákóczi u. 3.
fsz. 10. szám alatti lakásban lakó Bogdán Győző és Bogdán Győzőné
Balassagyarmat, Kossuth u. 18/A fsz. 1. szám alatti 41 m 2 alapterületű
komfort nélküli lakást 2009. március 31-ig bérbe adja.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata felkéri a Városüzemeltetési Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy az átköltözéssel kapcsolatos technikai jellegű,
valamint a Rákóczi u. 3. szám alatti lakás kiürítését követően a lakásba
történő további beköltözés megakadályozása céljából a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: kiértesítésre: 2008. március 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának a Balassagyarmat Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a
Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületével kötött
Együtt-működési megállapodást és azt a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadta.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. március 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
MEDVÁCZ LAJOS polgármester illetményének megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapján MEDVÁCZ LAJOS polgármester illetményét 2008. január hó 1.

napjától bruttó 512.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
CSACH GÁBOR alpolgármester illetményének megállapításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján CSACH GÁBOR alpolgármester illetményét 2008. január hó 1. napjától
bruttó 367.500,-Ft-ban állapítja meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53 /2008.(II.27.) h a t ár o z a t a
MEDVÁCZ LAJOS polgármester költségátalányának megállapításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
MEDVÁCZ LAJOS polgármester költségátalányát 2008. január 1 - jétől –
illetménye 20 %-ának megfelelő összegben – 102.400,-Ft-ban állapítja meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2008.(II.27.) h a t ár o z a t a
CSACH GÁBOR alpolgármester költségátalányának megállapításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
CSACH GÁBOR alpolgármester költségátalányát 2008. január 1-jétől –
illetménye 20 %-ának megfelelő összegben – 73.500,-Ft-ban állapítja meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a KEOP térségi szintű, rekultivációs pályázathoz szükséges települési
önrész biztosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja, hogy a KEOP „Települési szilárd
hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program elvégzése” című
pályázat keretében a településre lakosságszám arányosan eső önrészét a 2009 és
2010 évek költségvetéséből biztosítja az alábbiak szerint:
1) Az önrész biztosítása a program második szakaszában ( előkészítés
költsége) maximum 15 %-a erejéig terjed. Ennek előzetesen kalkulált
várható költsége 30-40 millió Ft/ program ( 54-72 Ft /fő / költségvetési év).
2) Az 1. pontban vállalt kötelezettségvállalás csak akkor lép hatályba, ha a
társulás a KEOP pályázat I. fordulójában eredményesen szerepel és a
konkrét pályázat kidolgozásához szükséges 85 %-os támogatást megkapja.
3) A pályázat keretében a külön eljárási rendben rögzített feltételeknek
megfelelő hulladéklerakók egy ütemben, a programban kidolgozásra kerülő
ütemezésben kerülnek rekultivációra.
Határidő: 2009. és 2010. évi költségvetések megállapítása.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a KEOP, térségi szintű hulladéklerakók rekultivációjára kiírt pályázathoz
kapcsolódó kötelezettségvállalásról
A KEOP 2.3.0 pályázat kiírásának megfelelően, Balassagyarmat Város
Önkormányzata az alábbi kötelezettségvállalást teszi:
1) A támogatás, Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás (2100 Gödöllő, Dózsa
György út 69.) részéről történő elnyerése esetén, a projekt előkészítésében,
lebonyolításában, valamint gyakorlati megvalósítás munkáiban hatékonyan
közreműködik és segíti a projekt megvalósító szervezet munkáját.
2) A rekultivációra kerülő hulladéklerakót (Hrsz: 0185/2 Balassagyarmat,
külterület) az önkormányzat 2020. december 31-ig nem adja el, nem adja
bérbe. Az értékesítés és bérbeadás elkerülésével a projekt megvalósítása
után olyan jövedelme nem keletkezik, melyet a 1083/2006/EK rendelet
szabályoz.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat – Patvarc – Ipolyszög és Hugyag Közoktatási Intézményi
Társulás keretében együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmat-Patvarc-

Ipolyszög és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás keretében megkötésre
kerülő együttműködési megállapodást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza
aláírására.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

a

polgármestert

a

megállapodás

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat – Patvarc és Ipolyszög Óvodai Nevelési Intézményi
Társulás keretében együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmat-PatvarcIpolyszög Óvodai Nevelési Intézményi Társulás keretében megkötésre kerülő
együttműködési megállapodást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2008.(II.27.) h a t á r o z a t a
a szélsőséges társadalmi jelenségekkel kapcsolatos állásfoglalásról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatárolódik minden
szélsőséges szervezet által képviselt eszmeiségtől és tevékenységtől. Határozottan
fellép a gyűlöletkeltő, rasszista magatartás ellen, amely etnikai, vagy bármilyen
alapon embereket, vagy embercsoportokat bélyegez meg. Intézményeiben,
ingatlanjain és a közterületen nem támogatja ilyen eszmeiségű rendezvények
tartását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a Sportegyesültek 2008. évi működésére felhasználható összeg felosztásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági,
Sport és Művelődési Bizottságának a Sportegyesületek nagyrendezvények 2008. évi
működésére felhasználható előirányzat felosztásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a 2008. évi út és járda felújítási feladatok meghatározásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2008. évi
út-, járda felújítási tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírások
alapján a költségvetésben meghatározott saját forrás figyelembe vételével, a
pályázatok benyújtásának előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: Pályázati kiírások szerinti folyamatos
A határozat végrehajtásáról a polgármester félévente írásban beszámol
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a Dr.Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2007. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a Dr.Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2007. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008.évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX.törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú
melléklet 1.pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
2./ Balassagyarmat Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.
IV.

Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 000 fő feletti.
Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézményeket
tart fenn.
Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 500 fő feletti.
Az önkormányzat
- a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi
társulás közoktatási feladatellátásában - az önkormányzat lakosságszáma
2008. január 1-jén 10 000 fő feletti-, és az általa fenntartott nevelési, oktatási
intézmények
intézményenkénti,
évfolyam-csoportonkénti
kapacitáskihasználtsága eléri a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.számú
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály
átlaglétszámának:

-

- az óvodák tekintetében a 2007/2008.nevelési évben indított első óvodai
nevelési évben 100 %-át, a második és harmadik óvodai nevelési évben
együttesen a 75 %-át,
- az iskolák tekintetében a 2007/2008. tanévben 5.évfolyamon a 100 %-át, az
1-3. és 6-7. évfolyamokon együttesen a 75 %-át, a 4. és 8.évfolyamokon az
5O %-át.
a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi
társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8.melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1. – 2.2. pontjában meghatározott
– kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.

V.

Az önkormányzat Magánszemélyek kommunális adója és Helyi iparűzési adó
helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.

VI.

Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. április 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. törvény 17. § (1)
bekezdésében és 6. számú mellékletének 3.pontja alapján támogatási igényt nyújt
be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására .
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámlahitel keretének
meghosszabbításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat
Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.28.) számú
rendeletében meghatározott hiány miatt finanszírozási igény biztosítása érdekében, egy éves időtartamra a meglévő 350.000 eFt folyószámla hitelkeret meg-

hosszabbítását kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél.
2./ A képviselő-testület:
a./ kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
b./ a hitel visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat 2008. és 2009. évi
költségvetését jelöli meg.
c./ nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása nem tartozik
a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény
88 §-ában foglalt rendelkezésének tiltóhatálya alá.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának racionalizálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskolai csoportok
száma és az engedélyezett óraszámok csökkenése miatt, továbbá a feladatok racionálisabb
ellátása érdekében az alábbi intézkedéseket hozza:
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a.) a Kiss Árpád Általános Iskola pedagógus létszámát az engedélyezett óraszámok
csökkentése miatt 7 fővel,
b./ a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet létszámát 1 fővel csökkenti.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési
rendelet
módosításakor a létszámváltozás a vonatkozó mellékleten történő átvezetéséről
intézkedjen.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az érintett intézmények vezetőit a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményeket érintő Önkormányzati Minőségirányítási Program
elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott

nevelési- oktatási intézményeket érintő Önkormányzati Minőségirányítási Programot
- a mellékelt tartalommal - e l f o g a d j a .
2./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy az Önkormányzati Minőségirányítási
Programban megfogalmazott minőségi célok megvalósulásának objektív mérésére alkalmas mérőeszközök kerüljenek kidolgozásra és beterjesztésre a Képviselő-testület
2008. áprilisi ülésére.
3./ A Képviselő-testület utasítja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, hogy az Önkormányzat Minőségirányítási Program alapján vizsgálják felül és szükség szerint módosítsák az intézményi minőségirányítási programot.
4./ A Képviselő-testület a 3/2004.(I.22.) számú határozattal elfogadott Önkormányzati
Minőségirányítási Programot hatályon kívül helyezi.
Határidő: A 2. és 3.pontok tekintetében 2008. április 30.
Felelős: A 2.pont tekintetében Medvácz Lajos polgármester
A 3.pont tekintetében a nevelési és oktatási intézmények vezetői

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kóvári út 332 hrsz-ú ingatlanból résztulajdon elidegenítéséről
szóló 160/2006.(IX.21.) határozat módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Kóvári út 332 hrsz-ú ingatlanból résztulajdon elidegenítéséről szóló 160/2006.(IX.
21.) határozat 5.pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 5./ A Képviselő-testület a 4.pontban részletezettek szerinti ajánlatát 2008. július
31-ig megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.”
2./ A Képviselő-testület a 160/2006.(IX.21.) határozat 4/ .pontjának 2.francia bekezdését
az alábbiak szerint módosítja:
„ – az új épület birtokba adásának határideje: 2008. július 31.”
3./ A 160/2006.(IX.21.) határozat egyéb pontjai változatlanok.
Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2008. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a Dózsa György út 41/B. tetőtér 7. szám alatti lakás hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa
Gy.u. 41/B. tetőtér 7.szám alatti 35 m2 alapterületű komfortos lakásra a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön részére 10 évre szóló bérlőkijelölési jogot biztosít az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló rendelet 12.§-a
alapján.
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodást a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksággal – a Balassagyarmat Fegyház és Börtön javára – megkösse.
Határidő: a megállapodás megkötésére 2008. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a Szondi u.13. fsz. 4.szám alatti lakás hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a 2007-2010. évre vonatkozó lakásgazdálkodási koncepcióban foglaltak alapján Márton Józsefné Bajcsy Zs.u. 9.
I/1.szám alatti bérlő részére a Balassagyarmat, Szondi u.13.fsz.4.szám alatti 52 m2 alapterületű komfortos lakást cserelakásként felajánlja. A bérleti szerződés időtartama határozatlan időre szól.
2./ A Képviselő-testület az üresen álló lakások hasznosításáról szóló 237/2007.(XII.19.)
határozatának 1/a.pontjában foglalt cserelakásra vonatkozó ajánlatát visszavonja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben Márton Józsefné
és a vele együtt lakó személy a Balassagyarmat, Szondi u.13. fsz.4.szám alatti lakásba
2008. április 15-ig nem költöznek át, úgy a Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 9. I/1. szám
alatti 37 m2 alapterületű komfortos lakásra a bérleti szerződés felmondásához a bérbeadó felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2008. (III.25.) h a t á r o z a t a
a belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése
tárgyú pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Észak- Magyarországi Regionális Operatív Program ÉMOP-2007-3.2.1.-C/D
„Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése” c. pályázati felhívására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős:
Medvácz Lajos – polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2008. (III.25.) h a t á r o z a t a
a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-1.1.1/07/1 „A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” című pályázati felhívásra az általános és a középfokú oktatási
intézményei infrastruktúrájának fejlesztése céljából.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős:
Medvácz Lajos – polgármester
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2008. (III.25.) h a t á r o z a t a
a balesetveszélyes csomópontok átépítésének támogatása tárgyú pályázat
benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Balesetveszélyes
csomópontok átépítésének társfinanszírozása” című pályázati felhívására a
Szügyi út, Nyírjesi utca, Leiningen K. utca és Május 1. utca kereszteződése
átépítésének céljából.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
saját forrásrészt, előreláthatóan 9.000.000 Ft-ot, a 2008. évi költségvetésében
a Regionális pályázati önerő útépítés előirányzat terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2008.(III.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Jókai u. 1236/96. hrsz-ú ingatlan elidegenítése
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el
Benedek Ignácné, a Balassagyarmat Jókai u. 6.szám alatti közös képviselőjének
az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Jókai u.1236/96. hrsz.
alatti ingatlan megvásárlására beérkezett vételi ajánlatát.
2./ A Képviselő-testület a Balassagyarmat, Jókai u.1236/96 hrsz. alatti ingatlanát
nem kívánja elidegeníteni.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattevőt tájékoztassa a
Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 3.pontban: 2008. április 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2008.( IV.4.) h a t á r o z a t a
fenntartói hozzájárulás megadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2007. (IV.27.) rendeletének
(továbbiakban: R.) 40. § (12) bekezdése értelmében hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet területén 15 éves időtartamra a
hőenergia ellátó közbeszerzési eljárás nyertese részére az intézmény a területéből a

hőenergia ellátórendszer korszerűsítése érdekében ingatlanrészt, hőellátó
berendezéseket, gépészeti vezetékeket, hőközpontokat adjon használatba.
Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárása
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2008.( IV.4.) h a t á r o z a t a
tulajdonosi nyilatkozatok megadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete nem járul hozzá
ahhoz, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet hőenergia ellátó
rendszerének korszerűsítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljáráson ajánlattevők
számára önkormányzati tulajdon kerüljön biztosítékként nyújtására, jelzálogjog
kerüljön bejegyzésére, készfizető kezességet nem vállal.
2. A Képviselő – testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy használati szerződés
kerüljön megkötésre a nyertes ajánlattevővel az alábbi feltételekkel:
-

-

-

1/1 arányban önkormányzati tulajdonban lévő, külterületi 032/2 hrsz, szántó
művelési ágba tartózó ingatlan szükség szerinti megosztása, valamint a
megosztást követően annak szántó művelési ágból való kivonásának költségei
a nyertes ajánlattevőt terhelik;
a használati szerződés megkötésének költségei a nyertes ajánlattevőt terhelik;
a kialakításra kerülő út paraméterei, nyomvonala vezetése feleljen meg a
hatályos rendezési tervben foglaltaknak;
az elkészülő út a használati díj fejében, az útra vonatkozó használatbavételi
engedély
megadásakor
Balassagyarmat
város
Önkormányzatának
tulajdonába kerül;
az elkészülő út közforgalom számára legyen megnyitva
a nyilatkozat csak az önkormányzat tulajdonában lévő területre vonatkozik.
Nem pótolja az útépítéssel esetlegesen érintett egyéb ingatlanok
tulajdonosainak hozzájárulását. Az Önkormányzat arra vonatkozóan garanciát
nem vállal, hogy más szervezeteknek az út megépítése vonatkozásában
fennálló igényei, előírásai alapján az út megépítése megvalósul-e. E
nyilatkozat nem pótolja az útépítéshez kapcsolódó semminemű építési vagy
egyéb hatósági hozzájárulást, állásfoglalást, véleményt.

3. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozat tartalmáról
az ajánlattevőket értesítse.
Határidő: 2008. április 4.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Városi Bölcsőde vezetőjének megbízásáról
1.)

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-a alapján Borkó Editet 2008. május
1-től – öt évre – 2013. április 30-ig megbízza a Városi Bölcsőde magasabb vezetői
feladatainak ellátásával.
Illetményét (G/11)
Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap
200 %-ában:
állapítja meg.

185.100.- Ft-ban,
40.000.- Ft-ban

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Tornaterem Projekt PPP konstrukció keretében történő
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási szerződés módosításáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Balassagyarmati Tornaterem Projekt PPP konstrukció keretében történő
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási szerződés módosításához az alábbiak
szerint:
- a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi száma 808-ról 808/1-re módosul
- a létesítmény használatba vételi engedélye megszerzésének végső időpontja a
szerződésben foglaltakhoz képest 93 nappal meghosszabbodik
- a szerződéshez kapcsolódó műszaki tartalom e határozat mellékletében foglalt
tartalommal megváltozik, oly módon, hogy ez nem érinti a szolgáltatási
szerződésben meghatározott éves szolgáltatási díj mértékét.

2.)

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

Határidő: 2008. május 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését.
2.) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények
vezetőit, hogy a belső ellenőrzés megállapításaira készült intézkedési tervekben szereplő

feladatok és határidők figyelembevételével adjanak jelentést a polgármesternek a
megtett intézkedésekről.
Határidő: 2008. május 31.
Felelősök: Valamennyi Intézményvezető

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet ellenőrzéséről
A Képviselő-testület szükségesnek tartja a GAMESZ-nál lefolytatott belső ellenőrzés
lezárását követően az ellenőrzési jelentés napirendre tűzését.
Határidő: az ellenőrzési jelentés elkészítése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellenőrzéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézet ellenőrzését rendeli el, különös tekintettel a megszűnt
osztályokon kiszámlázott túlórákra vonatkozóan.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ellenőrzés lefolytatásáról és
azt követően – annak eredményéről – a Képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: a 2. pont tekintetében Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Foglalkoztatási Kht 2007. évi beszámolójának elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Foglalkoztatási Kht
2007. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal az alábbiak szerint fogadja el:
- befektetett eszközök:
1.842 E Ft
- eszközök (aktívák):
8.206 E Ft
- saját tőke:
3.671 E Ft
- források (passzívák):
8.206 E Ft
2.) A Képviselő-testület a mérleg szerinti eredményt 1.577 E Ft-os veszteséggel fogadja el.
3.) A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság könyveibe a határozatot
vezesse be.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

88/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht ügyvezető igazgatója jutalmazásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zoltánné Járja Orsolya, a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht ügyvezető igazgató részére, a 2007. gazdasági
évben az ügyvezetői tevékenység jó színvonalon történt ellátásáért bruttó 280.000.- Ft
jutalmat állapít meg a 2008. évi gazdálkodás terhére.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht 2008. évi üzleti tervének módosításáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Kht 2008. évi üzleti tervét az alábbi, módosított pénzforgalmi adatokkal
fogadja el:
83.336 e Ft bevétellel,
83.336 e Ft költséggel és ráfordítással.

A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója 2007. évi
prémiumfeladatainak teljesítéséről
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Bereczk Edit – a Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója -, a 216/2007.(IV.28.)
határozatban kitűzött 2007. évi prémium feladatokat teljesítette, ezért részére bruttó
1.817.950.- Ft prémium kifizethető a 2007. évi eredmény terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
2.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2007. évi beszámolójának

elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városüzemeltetési Kft
2007. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal az alábbiak szerint fogadja el:
- befektetett eszközök:
- eszközök (aktívák) összesen:
- saját tőke:
- források (passzívák)
- mérleg szerinti eredmény:

79.807 E Ft
201.679 E Ft
109.678 E Ft
201.679 E Ft
35.338 E Ft

2.) A Képviselő-testület a 35.338 E Ft mérleg szerinti eredményt a Városüzemeltetési Kft
eredménytartalékába helyezi.
3.) A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság könyveibe a határozatot
vezesse be.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető igazgató

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója alapbérének
meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2006.(XII.20.)
számú határozatával elfogadott, a Városüzemeltetési Kft Alapító Okiratának 13.
pontjában foglalt jogkörében eljárva Bereczk Edit ügyvezető igazgató alapbérét 2008.
január hó 01. napjától bruttó 456.500.- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP)
kiegészítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2008.(III.25.)
határozatával elfogadott, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó
Önkormányzati Minőségirányítási Programban (a továbbiakban: ÖMIP) szereplő címeket,
valamint az ÖMIP tartalmát az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki:

a.) A „Balassagyarmat Város Önkormányzata közoktatási minőségpolitikája
kapcsolódási pontjai a közoktatást érintő önkormányzati alapdokumentumokhoz”
címet az „1. fejezet: Balassagyarmat Város Önkormányzata közoktatási
minőségpolitikája kapcsolódási pontjai a közoktatást érintő önkormányzati
alapdokumentumokhoz” fejezetcímre módosítja;
b.) A „Helyzetelemzés” címet a „2. fejezet: Helyzetelemzés” fejezetcímre módosítja;
c.) A „Jövőkép” címet a „3. fejezet: Jövőkép” fejezetcímre módosítja;
d.) Az „Általános minőségpolitikai alapelvek a fenntartó és intézményei számára” címet
a „4. fejezet: Általános minőségpolitikai alapelvek a fenntartó és intézményei
számára” fejezetcímre módosítja;
e.) „Az Óvodai nevelésre vonatkozó minőségi célok” címet az „5. fejezet: Az óvodai
nevelésre vonatkozó minőségi célok” fejezetcímre módosítja;
f.) „Az általános iskolákra vonatkozó minőségi célok” címet a „6. fejezet: Az általános
iskolákra vonatkozó minőségi célok” fejezetcímre módosítja;
g.) „A középfokú oktatási intézményekre vonatkozó minőségi célok” címet a „7. fejezet:
A középfokú oktatási intézményekre vonatkozó minőségi célok” fejezetcímre
módosítja;
h.) „A fentieken túl, kiemelten a szakképzést folytató közoktatási intézményekre
vonatkozó minőségi célok” címet a „8. fejezet: A fentieken túl, kiemelten a
szakképzést folytató közoktatási intézményekre vonatkozó minőségi célok”
fejezetcímre módosítja;
i.) „A kollégiumra vonatkozó minőségi célok” fejezetcímet a „9. fejezet: A kollégiumra
vonatkozó minőségi célok” fejezetcímre módosítja;
j.) Az ÖMIP tartalmát a „10. fejezet: A fenntartó által az egyes nevelési-oktatási
intézményekkel szemben támasztott minőségi célok és azok indikátorai a
2008/2009. tanévtől kezdődően” című és a mellékelt tartalommal bíró fejezettel
egészíti ki;
k.) Az ÖMIP tartalmát a „11. fejezet: A közoktatási intézmények minőségirányítással
kapcsolatos
adatszolgáltatásának
eljárásrendje
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata, mint fenntartó irányában” című és a mellékelt tartalommal bíró
fejezettel egészíti ki;
l.) A „Balassagyarmat Város Önkormányzatának minőségfejlesztési rendszere” címet
a „12. fejezet: Balassagyarmat Város Önkormányzatának minőségfejlesztési
rendszere” fejezetcímre módosítja;
m.) Az ÖMIP mellékleteit a „4. számú melléklet: A nevelési-oktatási intézmények által a
fenntartó számára beküldendő adatok és adok beküldési határideje” című és a
mellékelt tartalommal bíró melléklettel egészíti ki.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. május 1.
Felelős: Csach Gábor alpolgármester

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94./2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett „Nyitott szemafor IV.”
elnevezésű közmunkaprogram keretében az Önkormányzat együttműködő félként való
részvételéről, a Pályázatban foglalt létszám és önerő biztosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a Salgótarján Foglalkoztatási KHT által a „Nyitott
szemafor IV.” közmunkaprogramra benyújtott pályázatában foglalt feladatok
végrehajtásában együttműködő félként vesz részt.
2.) A Képviselő-testület – nyertes pályázat esetén – vállalja a Pályázatban foglalt létszám és
az 1.966.800.- Ft önerő biztosítását Balassagyarmat Város Önkormányzata költségvetési
rendeletében a Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht támogatása előirányzata terhére.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Salgótarján Foglalkoztatási KHT-vel
kötendő Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: pályázatban, illetve Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a 2008. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2008.
évi közbeszerzési tervét megtárgyalta és azt, az e határozat mellékletét képező jegyzék
szerinti tartalommal fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervben
meghatározott közbeszerzési eljárás határidőben történő előkészítéséről.
Határidő: a határozat mellékletét képező jegyzék szerinti határidő
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I/5. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Patvarci u. 20. I/5. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos lakásra szakember
elhelyezés céljából, önkormányzati érdekből a kötelezően ellátandó feladatok
ellátásához egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendelet 12. §
(4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázat kiírására 2008. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlan hasznosításáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján kívánja hasznosítani (bérbeadásra vagy
elidegenítésre) az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Nyírjesi út 8.
szám alatti, 2007 hrsz-ú ingatlant.

2.)

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérésére vonatkozó pályázati
eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
15/2007.(IV.27.) rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti kiírására.

3.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat érkezik
a pályázati felhívásra, úgy az ajánlatbontás utáni, soron következő képviselő-testületi
ülésre, döntés céljából terjessze be a beérkezett ajánlatokat (ajánlatot).

Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg
kell ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést
hoz az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: a pályázat első kiírására: 2008. május 15.
Felelős: a 2.) és 4.) pontban: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
a 3.) pontban:
Medvácz Lajos polgármester
4.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról
1.)

2.)

3.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján kívánja hasznosítani (bérbeadásra vagy
elidegenítésre) az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám
alatti, 2008 hrsz-ú ingatlant.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérésére vonatkozó pályázati
eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
15/2007.(IV.27.) rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti kiírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat érkezik
a pályázati felhívásra, úgy az ajánlatbontás utáni, soron következő képviselő-testületi
ülésre, döntés céljából terjessze be a beérkezett ajánlatokat (ajánlatot).

Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg
kell ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést
hoz az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: a pályázat első kiírására: 2008. május 15.
Felelős: a 2.) és 4.) pontban: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
4.)

a 3.) pontban:

Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet finanszírozott kapacitásán belüli
struktúraváltoztatás támogatásáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosának felterjesztését az
intézmény saját kapacitáson és volumenkorláton belüli struktúraváltását a határozat
melléklete szerinti tartalommal.

2.)

A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a működési tapasztalatok, a
finanszírozási körülmények, az ellátottak igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése
mellett szükség szerint tegyen javaslatot a belső struktúra további módosítására.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a műtétes szakmák meglévő, jelenleg
engedélyezett kapacitásának átcsoportosításával – amennyiben arra pénzügyi, jogi és
szakmai lehetőség nyílik – kialakításra kerüljön Invazív Mátrix Osztály.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
3.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról
1.)

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nemzeti
Környezetvédelmi Program II.-vel összhangban a 205/2000.(XI.22.) számú
határozatával elfogadott Környezetvédelmi Program környezetfejlesztési célkitűzéseit
fenntartva a Program felülvizsgálatát elfogadja.

A Környezetvédelmi Program VII. fejezetében foglalt végrehajtásra készített naptári és
pénzügyi ütemterv helyébe a határozat mellékletét képező naptári és pénzügyi
ütemterv lép.
Határidő: 2009. évi költségvetés előkészítése és folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel Megállapodás megkötésére
2.)

1.)

A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a
Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel kötendő Megállapodást és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.

2.)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosítását megelőzően készítse elő a Bűnmegelőzési modell projekt kiadási
előirányzatának a megemelését a tényleges beruházási költségek figyelembevételével
az Önkormányzati ingatlanok felújítási előirányzata terhére.

Határidő: 1. pont vonatkozásában a pályázati kiírás szerint
2.pont vonatkozásában a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: 1. pont vonatkozásában Medvácz Lajos polgármester
2. pont vonatkozásában Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2008.(IV.30.) h a t á r o z a t a
Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző közszolgálati jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetéséről
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103. § (1) bekezdés a.) pontja, valamint
10. § (1) b.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 17. § (1) bekezdés d.) pontja, valamint a 19/A. § (1)
bekezdés b.) pontja alapján a (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –
nyugdíjazására tekintettel – TATÁR-KIS SÁNDORNÉ DR.
címzetes főjegyző
közszolgálati jogviszonyát
2009. január hó 1. napjával
f e l m e n t é s s e l megszünteti.
2. Felmentési ideje a Ktv. 18. § (1) bekezdése és (2) bekezdése f.) pontja alapján 8 hónap,
kezdő időpontja 2008. év május hó 01. napja, melynek időtartama alatt a Ktv. 18. § (4)
bekezdése alapján – 2008. év szeptember hó 01. napjától 2009. év január hó 01. napjáig
– a Képviselő-testület a munkavégzés alól mentesíti.
3. A Képviselő-testület döntése ellen a Ktv. 59. § (2) bekezdése, valamint (3) bekezdés a.)
pontja alapján a kézbesítéstől számított 30 napon belül a salgótarjáni Munkaügyi
Bírósághoz lehet fordulni.
4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a felmentéssel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2007. évi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2007. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót az Észak-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Nógrád Megyei
Területi Kirendeltsége részére küldje meg.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért”
Közalapítvány beszámolójáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” Közalapítvány 2007. évi
tevékeny-ségéről szóló beszámolót és a csatolt közhasznúsági jelentést
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a
Kuratórium elnökét értesítse és egyidejűleg felkéri a Kuratórium elnökét, hogy
gondoskodjon a közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon
történő közzétételéről.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
Dr. Czelenk Ferenc kuratóriumi elnök
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a „ Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójáról és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nógrád
Elmeellátá-sának Fejlesztéséért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről
szóló beszámolót és a csatolt közhasznúsági jelentést elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a
Kuratórium elnökét értesítse és egyidejűleg felkéri a Kuratórium elnökét, hogy
gondoskodjon a közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon
történő közzétételéről.

Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
Dr. Horváth József kuratóriumi elnök
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a „ Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójáról
és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „
Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány 2007. évi
tevékenységéről szóló beszámolót és a csatolt közhasznúsági jelentést elfogadja.

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a
Kuratórium elnökét értesítse és egyidejűleg felkéri a Kuratórium elnökét, hogy
gondoskodjon a közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon
történő közzétételéről.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
Ádám György kuratóriumi elnök
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a „ Balassagyarmat Város Önkormányzata Wells Gabriel” Közalapítvány
beszámolójáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „
Balassagyarmat Város Önkormányzata Wells Gabriel” Közalapítvány 2007.
évi tevékenységéről szóló beszámolót és a csatolt közhasznúsági jelentést
elfogadja.

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a
Kuratórium elnökét értesítse és egyidejűleg felkéri a Kuratórium elnökét, hogy
gondoskodjon a közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon
történő közzétételéről.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
Nemszilaj Katalin kuratóriumi elnök
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a „ Palócország Fővárosáért ’99 ” Közalapítvány beszámolójáról és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Palócország
Fővárosáért ’99” Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót és

a csatolt közhasznúsági jelentést elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a
Kuratórium elnökét értesítse és egyidejűleg felkéri a Kuratórium elnökét, hogy
gondoskodjon a közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon
történő közzétételéről.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
Deák Sándor kuratóriumi elnök
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
közalapítványok további működéséről
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
polgármestert, hogy 2008. szeptemberi képviselő-testületi ülésre – az érintett
kuratóriumok előzetes véleményezésével – tegyen javaslatot az Önkormányzat által
alapított közalapítványok további működtetésére, fenntartására vonatkozóan.
Határidő: a Képviselő-testület 2008. szeptemberi ülése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs KHT 2007. évi beszámolójának
elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati
Média Kommunikációs KHT 2007. évi beszámolóját a mellékletben foglalt
tartalommal az alábbiak szerint fogadja el:
- befektetett eszközök:
6.231 E Ft
- eszközök (aktívák ) összesen:
11.937 E Ft
- saját tőke:
7.297 E Ft
- források (passzívák):
11.937 E Ft
2. A Képviselő-testület a 4.545 E Ft mérleg szerinti eredményt a Gyarmati
Média KHT eredménytartalékába helyezi. A Képviselő-testület engedélyezi,
hogy a Gyarmati Média Kommunikációs KHT a 4.545 E Ft összeget
felhasználja a 2008. évi működési kiadások finanszírozására.
3. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság könyveibe a
határozatot vezesse be.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Házy Attila ügyvezető igazgató
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének

112/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának a jelen határozat
mellékletében részletezettek szerinti módosítását.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a Városüzemeltetési Kft felügyelő bizottsága tagjainak
megválasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 13.
pontjában foglalt hatáskörében eljárva a felügyelő bizottság tagjává 2008. július
hó 01. napjától 2013. június hó 30. napjáig
Herczeg Hajnalka – 2660 Balassagyarmat, Honti u. 27.
Cseman Pál – 2660 Ipolyszög, Halász u. 14.
Markó József – 2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 9/A.
Paulusz Miklós – 2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 1.
Zolnyánszki Zsolt – 2660 Balassagyarmat, Szontágh P. u. 55. szám alatti lakosokat választja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratot érintő
változások cégbírósági bejelentéséről gondoskodjon.
Határidő: 2008. június 25.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető igazgató
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda feladatainak ellátásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2009.
nevelési évtől egyetért azzal, hogy
• a Központi Óvoda óvodavezető-helyettesének óraszáma - a közoktatásról
szóló1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének 3. része alapján –
kötelező óraszámának 50 %-ában, heti 12 órában,
• a Központi Óvoda tagóvoda vezetőjének kötelező heti óraszáma az alábbiak

szerint kerüljön megállapításra:
- Nyitnikék Tagóvoda
- Meseerdő Tagóvoda
- Cseperedő Tagóvoda
- Játékvár Tagóvoda
- Ipolyszögi Tagóvoda
- Patvarci Tagóvoda

18 óra
24 óra
18 óra
18 óra
24 óra
24 óra.

Az intézményekhez szükséges fedezetet az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy - amennyiben
indokolt - a közoktatási törvény 95/A. § (9) bekezdése alapján kezdeményezze a
fenntartónál, a maximális létszám túllépéséhez az OKÉV engedély beszerzését.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az óvoda vezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Pálinkás Zoltánné óvodavezető
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a DELTAMED Egészségügyi Háziorvosi Szolgáltató Kft-vel fennálló feladatátvállalási szerződés módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2., 5. és 7.
számú felnőtt háziorvosi körzetek ellátására 2002. október 17-én a DELTAMED
Egészségügyi Háziorvosi Szolgáltató Kft-vel (Továbbiakban: Szolgáltató) kötött
feladat-átvállalási szerződést (Továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint
módosítja:
a.) A szerződés 1. pontjának első mondatából törlésre kerül a „2.” számú felnőtt
háziorvosi körzet jelölés, a második mondatból a „2.” számú körzetben Dr.
Kovács Piroska” szövegrész, továbbá a harmadik mondatból a szerződés
mellékleteinek felsorolása közül az „1.” sz. melléklet jelölése.
b.) A szerződés 6. pontjából törlésre kerül a „2.” számú felnőtt háziorvosi körzet
és e pont második mondatában szereplő „1.” számú melléklet jelölése.
c.) A szerződés 10. pontjából törlésre kerül a „2.” számú háziorvosi körzet
megjelölés.
d.) A szerződés 11. pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
„ A szerződés három hónapos felmondási idő fegyelembevételével, írásban
mindkét fél részéről felmondható. Amennyiben a megbízott az
Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött szerződést felmondja, vagy ha
azt vele szemben az Alap kezelője mondja fel, úgy arról három napon belül
köteles a Megbízót tájékoztatni. A Megyei Egészségbiztosítási Alappal kötött

szerződés megszűnése esetén a Megbízót megilleti a szerződés azonnali
hatályú felmondásának a joga.”
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe
foglalt, módosított feladat-átvállalási szerződés Szolgáltatóval történő aláírására.
Határidő: 2008. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a 2. számú, tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel
történő
ellátásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be az Országos Alapellátási Intézethez a balassagyarmati 2. számú,
tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása
érdekében.
2. A Képviselő-testület – a határozat 1. pontja alapján benyújtott pályázat
sikeressége esetén – felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. számú
mellékletét képező, az Országos Alapellátási Intézettel a helyettesítő
háziorvos biztosítása érdekében megkötendő szerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület – amennyiben a pályázati eljárása során a 2. számú
háziorvosi körzet ellátására az Országos Alapellátási Intézet a jogszabályi és
az Önkormányzat által támasztott feltételeknek megfelelő helyettesítő
háziorvost biztosít -, felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. számú
mellékletét képező költségmegosztást lehetővé tevő megállapodás aláírására.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. sz.
mellékletét képező NYILATKOZAT aláírására.
Határidő: az 1. pont tekintetében 2008. május 29.
a 2., 3., 4. pontok tekintetében 2008. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működési feltételeinek biztosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet biztonságos ellátása érdekében a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a DELTAMED Egészségügyi
Háziorvosi Szolgáltató Kft-vel (Továbbiakban: Szolgáltató) kötendő
megállapodást azzal a feltétellel, hogy a Szolgáltató által biztosított feltételek
megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak,
továbbá, hogy az Állami Népegészségügyi Szolgálat Kistérségi Intézete a

rendelő működéséhez szükséges működési engedélyt
Önkormányzat, vagy az Országos Alapellátási Intézet részére.

megadja

az

A mellékelt megállapodás aláírásának további feltétele, hogy az Önkormányzat pályázata alapján az Országos Alapellátási Intézet helyettesítő háziorvost
biztosít és arra a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött, érvényes
finanszírozási szerződést bemutatja az Önkormányzatnak.
2. a.) A Képviselő-testület az 1. pont alapján létrejövő megállapodás 2008. évi
költségvetési előirányzatát – 3.500.000,-Ft összeget Balassagyarmat Város
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.28.) rendelet 4/13.
sz. mellékletében a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet felügyeleti
szervtől kapott támogatásának terhére biztosítja.
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2/a.) pontban
meghatározott előirányzat átcsoportosításra tett javaslatát az Önkormányzat
2008. évi költségvetésének soron következő módosításakor terjessze a
Képviselő-testület elé.
3. A Képviselő-testület – az 1. pontban megfogalmazott feltételek teljesülése
esetén – felhatalmazza a polgármestert a Szolgáltatóval kötendő
megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a Patvarci u. 20. I/5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Patvarci u. 20. I/5. szám alatti 43 m 2 alapterületű összkomfortos lakást szakember
elhelyezése céljából – önkormányzati érdekből – a kötelezően ellátandó feladatok
ellátásához egyszeri bérlőkijelölési jogot biztosít az Országos Alapellátási Intézet
(1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35.) (továbbiakban: OALI) részére 2008. július 1.
napjától 2013. június 30. napjáig, ezen belül legfeljebb az OALI-val a 2. számú
háziorvosi szolgálatban helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására kötött
szerződés fennállásának idejére.
2. A Képviselő-testület az OALI által megjelölt bérlő, Dr. Spruch Rezső (szül.: Győr,
1946.október 6., an: Juhász Olga) részére e határozat 1. pontjában foglalt
feltételekkel bérbe adja a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I/5. szám alatti 43 m 2
alapterületű lakás ingatlant.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a helyi autóbusz személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Nógrád Volán Zrt-vel 2004. december 30-án kötött
Közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló szerződést a melléklet szerinti
tartalommal aláírja.
Határidő: 2008. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
Balassi Bálint Gimnázium és a Dózsa György Általános Iskola
kötelezettségének törléséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Balassi
Bálint Gimnázium és a Dózsa György Általános Iskola támogatásáról szóló
289/1996.(XII.30.) számú önkormányzati határozattal megállapított kötelezettségek törlését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettség törlésére a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a 2007. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegzését megtárgyalta és azt az e
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottság Elnökét, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Pulay László, a Közbeszerzési Bizottság Elnöke
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a Dózsa Gy. u. 2. II. lh. I/2. szám alatti lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Óváros tér 12. fsz. 6. szám alatti lakásban lakó Strihó Pál (sz:
Balassagyarmat, 1950. május 20. an: Lendvai Erzsébet) részére a
Balassagyarmat, Dózsa György u. 2. II. lh. I/2. szám alatti 27 m 2 alapterületű
komfortos lakást 2009. március 31-ig bérbe adja.

2. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy
az átköltözéssel kapcsolatos technikai jellegű, valamint az Óváros tér 12. fsz. 6.
szám alatti lakás kiürítését követően a lakásba történő további beköltözés
megakadályozása céljából a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: kiértesítésre: 2008. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló
21/2004.(VI.30.) rendelet (továbbiakban: R.) 19. §-a alapján
a.) Reznicsek István (sz. 1942.0416.) volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó
részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I/4. szám alatti 33 m 2 alapterületű
komfortos lakást 2009. 03.31-ig,
b.) Juhász Mária (sz: 1962.09.16.) volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó részére
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 5. szám alatti 33 m 2 alapterületű
komfortos lakást 2009. 03.31.-ig,
c.) Imre László (sz: 1956.08.14.) volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó részére a
Balassagyarmat, Rákóczi u. 5. fsz. 3. szám alatti 53 m 2 alapterületű komfortos
lakást 2009.03.31-ig bérbe adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pontban felsorolt volt bérlő, jogcím nélküli
lakáshasználókkal a R. 19. §-ában foglaltak szerint a bérleti szerződést kösse
meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2008. június 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
======================================================================

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
az Óváros tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek
elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elidegeníti az
önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat 555/A/1, 555/A/3, 555/A/7
hrsz-ú ingatlanokat megtekintett állapotban, továbbá az 555/A hrsz-ú
ingatlanban meglévő, összesen 213/269 tulajdoni hányadot – lakásépítés
céljára – az Energy Vasmester Kft. (székhelye: 2151 Fót, Cseresznyés u. 3.,
továbbiakban: vevő) részére az alábbi feltételekkel:
a.) az ingatlanok vételára 4.500.000,-Ft+ÁFA,
b.) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c.) amennyiben a lakások megépítésére 2010. szeptember 30-ig nem kerül

sor, úgy a vevő köteles az 555 hrsz-ú ingatlan jelenlegi telekhatárait az
ingatlan-nyilvántartásban – saját költségen – visszaállítani. Az
önkormányzat javára a 213/269 eszmei hányad szerinti tulajdoni részre az
eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni,
d.) az ingatlan szerzéssel – a további telekalakítással -, valamint az
épületbontással, tereprendezéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt
terheli.
2. A Képviselő-testület a fentiek szerinti eladási ajánlatát 2008. október 31-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület a befolyt vételárnak az önkormányzat költségvetésében
az „önkormányzati bérlakás értékesítési, lebonyolítási” számlán történő
elkülönítését rendeli el. A vételár összege csak lakásvásárlásra fordítható, a
felhasználásról a Képviselő-testület a későbbiekben dönt.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő
adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 055/4 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
feltételekkel elidegeníti a LIA Produkt Építő és Szolgáltató Kft. részére, házgyár
létesítése céljából – a csatolt beruházási program szerint – az 1/1 részben
tulajdonát képező, balassagyarmati 055/4 hrsz-ú, 7.1174 ha területű ingatlanát
- az ingatlan vételára 100 Ft +ÁFA/m 2
- a vételár kiegyenlítése a szerződés aláírását követő 8 naptári napon
belül megtörténik,
- az Önkormányzat az érintett területre 2010. június 30-ig beépítési
kötelezettséget köt ki azzal, hogyha a beruházó nem tesz eleget
beépítési kötelezettségének, az ingatlant eredeti vételáron, eredeti
állapotában visszavásárolja,
- elidegenítési és terhelési tilalom kerül kikötésre a visszavásárlási jog
biztosítására,
- a gyár beindítását követően az Önkormányzatnak az előállított termékek
vonatkozásában kedvezményes konstrukcióban van lehetősége
beszerzésre. Ennek részletei külön megállapodásban kerülnek
rendezésre.
- a szerződés megkötéséhez kapcsolódó mindennemű költség a vevőt
terheli.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt feltételekkel 2008. július 31. napjáig
tartja fenn szerződéskötési ajánlatát.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat 019/6 hrsz-ú földrészlet végleges más célú hasznosításáról
és belterületbe vonásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az
önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat 019/6 hrsz-ú földrészlet
végleges más célú hasznosítását és belterületbe vonását.
2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 019/6 hrsz-ú ingatlant a településszerkezeti tervben meghatározottaknak megfelelően – kereskedelmi- és gazdasági
övezetre előírt hasznosítás céljára – 2012. május 15-ig ténylegesen fel kívánja
használni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 019/6 hrsz-ú földrészlet
végleges más célú hasznosításával és belterületbe vonásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának
elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodását és az alapító okiratát a
mellékelt tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás és az
alapító okirat aláírására.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának a TIOP-3.1.1/08/1 pályázaton való
részvételről
1. A Képviselő-testülete támogatja, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tagjaival közösen részt vegyen a
„TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” címmel, TIOP-

3.1.1/08/1 kódszámmal kiírt pályázaton.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a TIOP-3.1.1/08/1 pályázat Balassagyarmat
Város Önkormányzatára háruló pályázatírói díja 2.073.000,-Ft, amely összegnek
2008. júniusában történő biztosítására a Képviselő-testület az Önkormányzat
2008. évi költségvetésében biztosított előirányzat terhére kötelezettséget vállal.
3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a TIOP-3.1.1/08/1 pályázat Balassagyarmat
Város Önkormányzatára háruló önrésze 23.033.000,-Ft, amely összegnek az
Önkormányzat 2009., illetve 2010. évi költségvetésében való biztosítására,
továbbá a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnak történő átadására
a Képviselő-testület kötelezettséget vállal.
Határidő: az 1. és a 2. pont tekintetében 2008. június 30.
a 3. pont tekintetében 2009. január 31., illetve 2010. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
Nógrád Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ megvalósításához
szükséges költségvetési előirányzat biztosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Térségi Integrált Szakképző Központ megvalósítását célzó TÁMOP-2.2.3/07/2 és
a TIOP-3.1.1/08/1 pályázatok benyújtásával kapcsolatban felmerülő pályázatírói
költségekhez való önkormányzati hozzájárulás megelőlegezéséhez az
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.28.) rendeletének 12.
számú mellékletében a „Pályázat előkészítés ÚMFT” előirányzat terhére
5.000.000,-Ft előirányzatot biztosít.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításra tett javaslatát az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének soron következő módosításakor terjessze a Képviselő-testület
elé.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
az Integrált Városfejlesztési Stratégia és Városközpont-rehabilitáció
Akcióterületi Tervének elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervszerű
városfejlesztés megalapozására és a városközpont-rehabilitáció biztosítására
elfogadja a hosszútávú fejlesztési koncepciót tartalmazó Integrált Városfejlesztési
Stratégiát, valamint a Városközpont-rehabilitáció
Akcióterületi Tervét a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: 2008. június 16. az ÉMOP 3.1.2. pályázat benyújtására.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2008.(V.28.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat városrehabilitációja” tárgyú pályázat
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program „Funkcióbővítő
településrehabilitáció”
(ÉMOP-2007-3.1.2)
című
pályázati
kiírásra
Balassagyarmat város rehabilitációjának céljából.
2. a.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
saját forrásrészt, előreláthatóan 2008. évben 14.000.000,-Ft-ot, 2009. évben 14.000.000,- Ft-ot, 2010. évben 129.000.000,-Ft-ot, 2011. évben
193.000.000,-Ft-ot költségvetésében biztosítja.
a.) A Képviselő-testület 2008. évi saját forrásrészt Balassagyarmat Város
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló6/2008.(II.28.) rendelete
alapján az alábbiak szerint biztosítja:
- „Pályázat előkészítés ÚMFT” előirányzatból 1.500.000,-Ft-ot,
- „Városközpont rekonstrukcióhoz kapcsolódó rendezési tervek”
előirányzatból 8.500.000,-Ft-ot,
- „Integrált Városfejlesztési stratégia II. elkészítése” előirányzatból
4.000.000,-Ft-ot.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2008.(V.30.) h a t á r o z a t a
a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet építési, orvos-technológiai
rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvos-technológiai műszerek
szállítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és az ajánlatok értékeléséről készült összegezés szerinti
tartalommal állapítja meg a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet építési,
orvos-technológiai rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvostechnológiai műszerek szállítása” tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárás
eredményét. Az összegezés a határozat mellékletét képezi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2008.( VI.20.) h a t á r o z a t a
szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint
bölcsődék önálló fejlesztése (ÉMOP-2008-4.2.1. B.C.)
tárgyú pályázat benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete pályázatot nyújt be az
Észak-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése (ÉMOP-2008-4.2.1. B.C.)
című pályázati felhívásra.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját
forrásrészt – maximum 11 millió Ft-ot – 2009. évi költségvetésében, biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2008.(VI.20.) h a t á r o z a t a
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (ÉMOP-2007-4.1.1)
tárgyú pályázat benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete pályázatot nyújt be az
Észak-Magyarországi
Operatív
Program
Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztési/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg
szakellátás korszerűsítése (ÉMOP-2007-4.1.1) című pályázati felhívásra.

2.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját
forrásrészt, előreláthatóan 20 mFt-ot a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2008.(VI.20.) h a t á r o z a t a
a 2008. évi helyi közforgalmi közlekedési normatíva igényléséről szóló
pályázat benyújtásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstárhoz az 1/2008.(V.30.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján a helyi
közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylésére.
2.) A Képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez a 2007. évben
2.392.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.
3.) A Képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedést 2008. január 1-jétől 2008.
december 31-éig folyamatosan fenntartja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. június 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
======================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Kollégium igazgatójának megbízásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 2008. augusztus 1-jétől
– öt évre – 2013. július 31-éig SZÁNTÓ CSABÁT bízza meg a Madách Imre Kollégium
intézményvezetői feladatainak ellátásával.
2.) A Képviselő-testület Szántó Csaba intézményvezető
illetményét (H-12.)
további szakképesítésért járó illetménynövekedését
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítését
magasabb vezetői pótlékát
– a pótlékalap 300 %-ában –
állapítja meg.

218.855.- Ft-ban,
15.320.- Ft-ban,
60.000.- Ft-ban
60.000.- Ft-ban

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatójának megbízásáról
4.) A Képviselő–testület GÖRÖG IMRÉNÉT 2008. augusztus 1-től – öt évre – 2013. július
31-ig megbízza a Kiss Árpád Általános Iskola vezetői feladatainak ellátásával.
Garantált illetményét (F-12) 193.040.- Ft-ban,
illetménynövekedését 9.652.- Ft-ban,
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést 2008. augusztus 1-től 2008.
augusztus 31-ig 30.000.- Ft-ban (melyet az intézményi költségvetés biztosít) és
magasabb vezetői pótlékát – a mindenkori pótlékalap (20.000.- Ft) 280 %-ában –
56.000.- Ft-ban állapítja meg.

5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának
megbízásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 2008. augusztus 1-jétől
– öt évre – 2013. július 31-éig VADKERTY RÓBERTET bízza meg a Szent-Györgyi
Albert Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői feladatainak ellátásával.
2.) A Képviselő-testület Vadkerty Róbert intézményvezető
illetményét (H-9)
további szakképesítésért járó illetménynövekedését
magasabb vezetői pótlékát
– a pótlékalap 300 %-ában –
állapítja meg.

192.300.- Ft-ban,
13.460.- Ft-ban,
60.000.- Ft-ban

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának
megbízásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 2008. augusztus 1-jétől
– öt évre – 2013. július 31-éig KOPCSÁNYI OTTÓT bízza meg a Szondi György
Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői feladatainak ellátásával.
2.) A Képviselő-testület Kopcsányi Ottó intézményvezető
illetményét
202.000.- Ft-ban,
magasabb vezetői pótlékát
– a pótlékalap 300 %-ában –
60.000.- Ft-ban
állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
Bécsiné Miklecz Marietta – a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet igazgatója–
fegyelmi felelősségre vonásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete BÉCSINÉ MIKLECZ
MARIETTA (Balassagyarmat, 1957. 09. 14., anyja neve: Szécsi Erzsébet) 2660
Balassagyarmat, Ipolypart út 9. szám alatti lakost – a balassagyarmati Gazdasági és
Műszaki Ellátó Szervezet igazgatóját - m e g r o v á s fegyelmi büntetésben részesíti.
A Képviselő-testület döntése ellen a kézbesítést követő 30 napon belül a salgótarjáni
Munkaügyi Bíróságnál keresetlevél előterjesztésére van lehetőség.
INDOKOLÁS
A Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás Szolgáltató Intézménye Belső Ellenőrzési
Iroda belső ellenőrei a Képviselő-testület 209/2006.(XI.29.) határozatával jóváhagyott 2007.
évi belső ellenőrzési terve és a 39.752-3 számú megbízása alapján elvégezték a Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezet rendszerellenőrzését.
Az ellenőrzési jelentés megállapításai szerint:
„A költségvetési szerv a Közbeszerzési törvény (Kbt.) 22. § (1) bekezdés d.) pont alapján
ajánlatkérőnek minősül. A Kbt. 5. § (1) bekezdése értelmében minden év április 15-ig
közbeszerzési tervet köteles készíteni. Ezt első ízben 2005. évben kellett elkészíteni, melyet
a költségvetési szerv figyelmen kívül hagyott.
Az élelmiszer beszerzés nagyságrendje mind a három évben megkövetelte volna
közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, a nyertes pályázókkal szerződés
megkötését. A költségvetési szerv a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit figyelmen kívül hagyta, a
jogszabálynak való megfelelésre az elkövetkezendőkben jelentős figyelmet kell fordítani.
A GAMESZ a Kbt. 6. § (1) bekezdésben foglaltakat nem szabályozta.”
Az Igazgató Asszony a megállapításokkal szemben ellenvéleménnyel nem élt.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a tényállás megfelelően tisztázott, e
kötelezettségszegés csekély súlyúnak minősül és a rendelkező részben foglaltak szerinti
fegyelmi büntetésben részesítette.
A kötelezettségszegés tényét az Igazgató Asszony nem vitatta, a tényállást tisztázottnak
tartja, a megrovás fegyelmi büntetést elfogadja.
A Képviselő-testület döntését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kjt. 45. § (1) bekezdése és
a 46. § (8) bekezdése alapján hozta meg, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 202. §-án alapul.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
Arató János – a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola Igazgatója –
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről

1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103. § (1) bekezdés a.) pontja, valamint
a 10. § (1) bekezdés b.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 30. § (1) bekezdés d.) pontja, valamint
a 37/B. §-a alapján ARATÓ JÁNOS közalkalmazotti jogviszonyát – nyugdíjazására
tekintettel – 2009. március 1. napjával f e l m e n t é s s e l megszünteti.
2.) Felmentési ideje a Kjt. 33. § (2) bekezdés f.) pontja alapján 8 hónap, kezdő időpontja
2008. július 1. napja, melynek időtartama alatt a Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján –
rendes szabadságának kiadását követően – 2008. október hó 3. napjától a felmentési
idő leteltéig, 2009. március 1-jéig a Képviselő-testület a munkavégzés alól mentesíti.
3.) A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Igazgató Úr több évtizedes kimagasló
szakmai tevékenységéért és a továbbiakban jó egészséget, boldog családi életet kíván.
4.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a felmentéssel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. július hó 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
címzetes igazgatói cím adományozásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv-nek a közoktatási intézményekben történő
végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. §-a (19) bekezdése
alapján, Arató János részére 20 éves kiemelkedő igazgatói tevékenysége
elismeréseként „CÍMZETES IGAZGATÓ”-i címet adományoz.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a cím adományozásáról
szóló okiratot ünnepélyes keretek között adja át.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megye Önkormányzatával – a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
által a Szent Lázár Megyei Kórház részére teljesítmény volumen korlát egyszeri és
részleges átadásáról – megkötendő megállapodás elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézetnek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által történő
finanszírozási optimum elérése érdekében – a mellékelt tartalommal – elfogadja a
Nógrád Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. június hó 30.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
Pásztó Város Önkormányzatával – a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által a
Margit Kórház részére kapacitás és teljesítmény volumen korlát egyszeri és részleges
átadásáról – megkötendő megállapodás elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézetnek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által történő
finanszírozási optimum elérése érdekében – a mellékelt tartalommal – elfogadja a
Pásztó Város Önkormányzatával kötendő megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. június hó 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél álláshelyek megszüntetésével járó
létszámcsökkentés elrendeléséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézetben
feladat
megszűnés
következtében
6
álláshely
megszüntetésével járó létszámcsökkentést rendel el.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosát a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. július hó 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél álláshelyek megszüntetésével
járó létszámcsökkentés elrendelésére vonatkozó döntésének megerősítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008.
évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 9. pontja alapján a
központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az
általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése
folytán felszabaduló létszám miatti 2007. szeptember 30. napját követően hozott
döntéseikhez kapcsolódó 2007. és 2008. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik

teljesítéséhez a „helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása”
címen pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásának feltétele a Képviselő-testület 139/2007.(VI.27.) határozatában
foglaltak megerősítése.
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete megerősíti a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél álláshelyek megszüntetésével
járó létszámcsökkentés elrendelésre vonatkozó 139/2007.(VI.27.) határozatának 1. a.)
pontjában foglaltakat:
„a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben: az egészségügyi miniszter által
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján
meghozott – a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ágyszámainak 125-tel való
csökkentésére vonatkozó 5891-1/2007-1000MIN határozatában foglaltak alapján: 53
álláshely”
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy az eddigiekben nem érvényesített 10 álláshely megszüntetésével kapcsolatosan –
a pályázat benyújtása érdekében – a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. július hó 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008.
évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 9. pontja alapján a
központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az
általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése
folytán felszabaduló létszám miatti 2007. szeptember 30. napját követően hozott
döntéseikhez kapcsolódó 2007. és 2008. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik
teljesítéséhez a „helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása”
címen pályázatot nyújt be.
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2008. július 15-ig pályázatot nyújt be 15 fő
közalkalmazott
jogviszonyának
felmentéssel,
végkielégítéssel
együtt
járó
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető
támogatásra.
2.) A létszámcsökkentéssel érintett intézmények létszámának alakulása:
Kiss Á.

GAMESZ

Ált.Isk

Dr. K. A.
Kórház

Intézmények
összesen

-------------------------------------------------------------------------------2008. január 1. létszám:
Létszámcsökkentés:

174,65 fő

57 fő

18,65 fő

1 fő

769,25 fő
16

fő

1.000,90 fő
35,65 fő

2008. július 1. létszám:

156

fő

56 fő

6

fő

1 fő

Ebből jelenleg pályázandó:

753,25 fő
8

fő

965,25 fő
15

fő

3.) Az összesített létszám alakulása:
2008.01.01.
2008.07.01.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Önkormányzati intézmények összes létszáma:
1.758,49 fő
1.735,30 fő
Polgármesteri Hivatal létszáma:

96

fő

96

fő

Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága:

67

fő

78

fő

Városüzemeltetés:

4

fő

4

fő

______________________________________________________________________
Mindösszesen:

1.925,49 fő

1.913,30 fő

4.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5.
számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállaló után
támogatásban nem részesült.
5.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
fenntartói körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken,
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintet álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
6.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy: a
helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló
15/2008.(III.27.) OTM rendelet alapján e foglalkoztatottak után nem részesült
támogatásban.
7.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. július hó 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámkeretének

módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes intézményeinek
létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
a.) A Madách Imre Kollégium főfoglalkozású pedagógusainak létszámkerete 2008. július
1-jétől: 14 fő.
b.) A Városi Idősek Otthona főfoglalkozású dolgozóinak létszámkerete 2008. július 1jétől: 118 fő.
c.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat főfoglalkozású dolgozóinak létszámkerete
2008. július 1-jétől: 8 fő.
2.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság engedélyezett létszámkerete 78 fő.
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert, hogy a létszámváltozással összefüggő intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. július hó 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonyának rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.)
rendelet (továbbiakban: R.) 19. §-a alapján Farkas Ferencné (sz.: Oláh Magdolna,
1951.12.08.) volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó részére a Balassagyarmat, Madách
liget 1. ép. I. lh. 4/2. szám alatti 49 m 2 alapterületű komfortos lakást 2009. 03.31-ig bérbe
adja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználóval a R. 19. §-ában foglaltak
szerint a bérleti szerződést megkösse.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2008. július hó 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a melléklet szerinti
tartalommal a Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervét elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.

Határidő: a kiértesítésre 2008. július hó 15.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
95/2008.(IV.30.) határozatának módosításáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
jóváhagyja
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének módosítását a
határozat mellékletét képező tartalommal történő bővítéssel.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a közgyűjteményi feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a mellékelt tartalommal
elfogadja a Nógrád Megyei Önkormányzattal – a közgyűjteményi feladatok ellátása
tárgyában – megkötendő Együttműködési megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodást aláírja.

a

polgármestert,

hogy

az

Együttműködési

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodásban
a történelmileg Balassagyarmathoz kötődő muzeológiai és közgyűjteményi értékek méltó
elhelyezéséhez szükséges személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása érdekében
megkötendő külön megállapodás tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: az 1.2. pont tekintetében 2008. június 30.
a 3. pont tekintetében 2008. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Kollégium „B” épülete (Ady Endre út 2. ingatlanrész)
bérleti szerződésének módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, a 188/2004.(IX.16.)
határozatával, a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal és a
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Madách Imre Kollégium férőhelyeinek

bővítése, az intézmény elhelyezési feltételeinek javítása érdekében megkötött,
Balassagyarmat, Ady Endre út 2. szám alatti ingatlanrész bérleti szerződésének
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanbérleti szerződés
módosítását aláírja.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Madách Imre
Kollégium alapító okirata 15. pontjában szereplő „Az intézmény rendelkezésére,
használatára bocsátott önkormányzati tulajdonú ingatlan” szövegrészt az alábbiak
szerint egészíti ki:
„Balassagyarmat, Nyírjes, 5193 hrsz, 997 m2 területű földrészleten álló ingatlan.”
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. július 15.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Városi Idősek Otthona
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép:
„10. Az intézmény férőhelyeinek száma:
ápolást, gondozást nyújtó intézményi összes férőhely:
ebből időskorúak ellátására rendelkezésre álló férőhely:
fogyatékosok ellátását biztosító férőhely:
átmeneti elhelyezésre biztosított férőhely:
Idősek klubja (nappali ellátás):

220
150
50
20
45”

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht Alapító okiratának módosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jóváhagyja a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht. alapító okiratának a jelen határozat mellékletében
részletezettek szerinti módosítását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2008.(VI.25.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár konzorciumi tagként való részvételéről, a könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastuktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” című
pályázatban
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárulását adja,
hogy a Madách Imre Városi Könyvtár, a könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” című – a Balassi Bálint Nógrád
Megyei Könyvtár által benyújtandó – pályázatban, konzorciumi tagként részt vegyen.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a
konzorciumi megállapodást – a mellékelt tartalommal – aláírja.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Pálinkás Katalin igazgató

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2008.(VII.14.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet kórházi sürgősségi ellátás
fejlesztését célzó pályázatának támogatásáról
5.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyetért a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet sürgősségi betegellátása fejlesztésének
céljával és támogatja a Kórház TIOP-2.2.2/08/2F számú, „a sürgősségi ellátás –
SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének
támogatására” című pályázati kiírásra benyújtani kívánt pályázatát.
6.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet fenntartója a „Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézet sürgősségi ellátásának SO2 szintre történő fejlesztésre”
elnevezésű projekt keretében az építéshez, a projekt megvalósításához és a
fejlesztés projektzárást követő legalább ötéves működtetéséhez és
fenntartásához visszavonhatatlan beleegyezését adja.
7.) A Képviselő-testület vállalja, hogy eredményes pályázat esetén a támogatás
fogadásához szükséges 10 % önerő pénzügyi fedezetét, legfeljebb 40 millió Ftot, 2009. évi költségvetésében elkülönítve biztosítja.
8.) A Képviselő-testület Felhatalmazza a polgármestert, hogy
rendelkezésre bocsátását – a kiírásnak megfelelő módon – igazolja.

az

önerő

9.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TIOP-2.2.2/08/2F
számú, „a sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek
sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” című pályázat benyújtásához
fenntartói támogató és kötelezettségvállaló nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 1., 2., 4. és 5. pontok: a pályázati kiírás szerint
3. pont: a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2008.(VII.14.) h a t á r o z a t a
a települési szilárd hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Kft-vel kötött települési szilárd hulladék szállítására vonatkozó közszolgáltatási
szerződés módosítását.
2./ A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2008. július 30.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2008.(VII.14.) h a t á r o z a t a
a „Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagság felülvizsgálatára”

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségéből 2008. december 31. napjával kilép.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a
TÖOSZ elnökségét értesítse.
Határidő: 2008. augusztus 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2008.(VII.14.) h a t á r o z a t a
a Szent Anna Napi Palóc Búcsú megrendezéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szent Anna
Napi Palóc Búcsú rendezvényt a kulturális előirányzat tartalékkeret terhére
500.000.- forinttal támogatja.
2. A rendezvény költségvetésének kiadási előirányzatát 1.050 eFt-ban határozza
meg, aminek összegét a költségvetési rendeletben a soron következő
módosításakor át kell vezetni.
3. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Majdán Béla
helytörténésszel a rendezvény megszervezésére megbízási szerződést kössön.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2008.(VII.14.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 055/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés
megkötéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a LIA Produkt Építő és Szolgáltató
Kft-vel megkötésre kerülő, a balassagyarmati 055/4 hrsz-ú, 7.1174 ha területű
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést.

2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2008. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2008.(VII.14.) h a t á r o z a t a
a LIA Produkt Építő és Szolgáltató Kft-vel megállapodás megkötéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a LIA Produkt Építő és Szolgáltató
Kft-vel, kötendő megállapodását.
2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2008. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2008.(VII.14.) h a t á r o z a t a
a Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC 2008.) keretében
„Balassagyarmati közmunkaprogram - 2008” tárgyú pályázat benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Terület- és
régiófejlesztési célelőirányzat 2008. évi támogatásának elnyerésére” című
pályázati felhívására Balassagyarmati közmunkaprogram - 2008 tárgyban.
2.) A Képviselő-testület a pályázatban foglalt cél megvalósításához az alábbi
forrásösszetételt határozza meg:
Megnevezés

2008. év

Saját forrás

1.099.750,- Ft

Hitel

-

Igényelt támogatás

9.897.750,- Ft

Egyéb támogatás (nevesítve)

-

Egyéb forrás

-

Összesen

10.997.500,- Ft

3.) A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a
költségvetéséről szóló 6/2008. (II. 28.) rendeletében biztosítja.

2008.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

évi

Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2008. (VII. 14.) h a t á r o z a t a
a Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC 2008.) keretében
„Balassagyarmati közmunkaprogram - 2008” tárgyú pályázat önerejének
biztosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Terület- és régiófejlesztési
célelőirányzat 2008. évi támogatásának elnyerésére” című pályázati felhívására
Balassagyarmati közmunkaprogram - 2008 tárgyban benyújtásra kerülő
pályázatához szükséges önerő biztosítására a 2008. évi költségvetéséről szóló
6/2008. (II. 28.) rendelete 8. sz. mellékletében „Zajvédőfal +mérés” előirányzat
terhére 1.100.000,- Ft előirányzatot biztosít.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott előirányzat átcsoportosításra tett javaslatát az önkormányzat 2008.
évi költségvetésének soron következő módosításakor terjessze a Képviselőtestület elé.

Határidő: a 2008. évi költségvetés soron következő módosítása
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2008.(VII.14.) h a t á r o z a t a
a „ Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot nyújt
be a „ Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” (ÁROP 1.A.2 ) című
pályázati felhívása tárgyában.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2008.(VIII.18.) h a t á r o z a t a
Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése (ÉMOP -2008-3.1.2./B.)
tárgyú pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Észak-Magyarországi Operatív Program Kistérségek központi településeinek
közlekedésfejlesztése ÉMOP-2008-3.1.2./B.) című pályázati felhívásra a balassagyarmati
Ipolypart utca gyűjtőúttá való fejlesztésének érdekében.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt – maximum 125 millió Ft-ot – 2009. évi költségvetésében biztosítani fogja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2008. (VIII.18.) határozata
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
szóló 26/2008.(II. 27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezést nem érinti.”
2.) Az alapító okirat 15. ponttal történő kiegészítéséről szóló határozat 3. pontjában „Az
intézmény létesítésének dátuma: 1999. június 29.” szövegrész helyébe „1999. augusztus
1.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület a 26/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 4-5. ponttal egészíti ki és a 4.
pont számozása 6. pontra módosul:
„4) az alapító okirat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1./ Alapító szerv neve, címe: BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
5) Az alapító okirat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„8./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét a Képviselő-testület
szakbizottsága hagyja jóvá.”

4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításotásokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett
szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős:
Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2008. (VIII.18.) határozata
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 27/2008.(II.27.) határozat
módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatát az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:

a

27/2008.(II.27.)

1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a
módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezést nem érinti.”
2.) Az intézmény alapító okiratának 16. ponttal történő kiegészítéséről szóló határozat 3.
pontjában „Az intézmény létesítésének dátuma: 2005. május 25.” szövegrész helyébe
„2005. július 1.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 9. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„ 9./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai -, és Minőségbiztosítási Programját a Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.”
4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős:
Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
=========================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2008. (VIII.18.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló 28/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
4.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 15. ponttal egészíti ki:
„15. Az intézmény létesítésének dátuma: 1994. április 14.” szövegrész helyébe
„1983. január 1.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület a 28/2008.(II.27.) határozatot 5-6. ponttal egészíti ki és az 5. pont
számozása 7. pontra módosul:
„5) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
1./Alapító szerv neve, címe: BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”

6) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 8. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„8./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai -, és Minőségbiztosítási Programját a Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.”
4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
==============================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2008. (VIII.18.) határozata
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló 29/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
5.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 16. ponttal egészíti ki:
„16. Az intézmény létesítésének dátuma: 1994. április 14.” szövegrész helyébe
„1988. december 15.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület a 29/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 6. ponttal egészíti ki:
„ A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 8. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
8./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai -, és Minőségbiztosítási Programját a Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.”
4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2008. (VIII.18.) határozata
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról szóló 30/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:
„3.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirata 5. pontjának a „Nappali rendszerű
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás” szakfeladat számát 802211
számról 802241 szakfeladat számra módosítja.”
3.) A Képviselő-testület a határozat 7) pontjában szereplő, az intézmény alapításának
dátuma: 1994. április 14.” szövegrész helyébe „1989. június 12.” szövegrész lép.
4.) A Képviselő-testület a 30/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 8. ponttal egészíti ki és az
intézmény alapító okiratának 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
8./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai -, és Minőségbiztosítási Programját a Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.”
5.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
======================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2008. (VIII.18.) számú határozata
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról szóló 31/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás
a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
4.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbi 15. ponttal egészíti ki:
„15./Az intézmény alapításának dátuma: 1994. április 14.” szövegrész helyébe
„1988. december 15.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület a 31/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 5-6. ponttal egészíti ki és az
5. pont számozása 7. pontra módosul:
5) az alapító okirat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 1./ Alapító szerv neve, címe: BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
6) Az alapító okirat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 8./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai -, és Minőségbiztosítási Programját a Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.”

4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2008. (VIII.18.) határozata
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról szóló 32/2008.(II.27.) határozat módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 10.) Az alapító okirat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai -, és Minőségbiztosítási Programját a Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.”
3.) A Képviselő-testület a határozat 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„13.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 18. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
18./ Az intézmény alapításának dátuma: 2006. június 29.” szövegrész helyébe
„2006. augusztus 1.” szövegrész lép.
4.) Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat
2008.
január 1-i hatállyal vezesse át és az érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
======================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2008. (VIII.18.) határozata
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról
szóló 33/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a
módosítás
a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„8.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okirat 16. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
16./Az intézmény alapításának dátuma: 1994. április 14.” szövegrész helyébe
„1987. február 12.” szövegrész lép.

3.) A Képviselő-testület a határozatot az alábbi 9. ponttal egészíti ki:
„ 9.) Az alapító okirat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai-, és Minőségbiztosítási Programját a Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.”
4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
====================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2008. (VIII.18.) határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról szóló
34/23008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„6.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 15. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
15./Az intézmény alapításának dátuma: 1992. június 30.” szövegrész helyébe
„1979. január 1.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület a 34/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 7-8-9. ponttal egészíti ki és a
7. pont számozása 10. pontra módosul:
„7) az alapító okirat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1./ Alapító szerv neve, címe: BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
8) Az alapító okirat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„8./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét a Képviselő-testület
szakbizottsága hagyja jóvá.”
9) Az alapító okirat az alábbi 16. ponttal egészül ki:
„ 16. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet n e m folytathat.

4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
====================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2008. (VIII.18.) határozata
a Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról szóló 35/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás
a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 2 pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. Az alapító okirat 3.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
3.2 Látás- és mozgásfogyatékos személyek otthona 53169 szakfeladat száma 853169
számra módosul.”
3.) A Képviselő-testület az alapító okirat 3.4, 3.5 és 3.6 pontjában szereplő szakfeladatok
számát az alábbiakkal módosítja:
„3.4 Nappali szociális ellátás 853257 szakfeladat szám 853266 számra módosul,
3.5 Szociális étkeztetés
853246 szakfeladat szám 853255 számra módosul,
3.6 Házi segítségnyújtás
853224 szakfeladat szám 853233 számra módosul.”
4.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3.) A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának 13. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
13./ Az intézmény alapításának dátuma: 1997. június 18.” szövegrész helyébe
„1979. január 1.” szövegrész lép.
5.) A Képviselő-testület a 35/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 4-5. ponttal egészíti ki és a 4.
pont számozása 6. pontra módosul:
4) az alapító okirat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„5./ Alapító szerv neve, címe: BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
5) Az alapító okirat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 6./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét a Képviselő-testület
szakbizottsága hagyja jóvá.”
6.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
==============================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2008. (VIII.18.) határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról szóló
36/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„7.) Az intézmény alapító okiratának 11. pontjában az alapítás dátuma: 1994. április 14.”
szövegrész helyébe „1983. január 1.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület a határozatot az alábbi 8-9-10. ponttal egészíti ki és a 8. pont
számozása 11. pontra módosul:
8) Az alapító okirat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1./ Alapító szerv neve, címe: BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
9) Az alapító okirat 5.) pontjában
Bölcsődei ellátás 853213 szakfeladat szám 853211 számra módosul,
Családsegítés
853235 szakfeladat szám 853244 számra módosul.
10) Az alapító okirat 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„7./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét a Képviselő-testület
szakbizottsága hagyja jóvá.”
4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
======================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2008. (VIII.18.) határozata
a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról szóló 37/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2.) Az intézmény alapító okiratának 14. pontjában az alapítás dátuma: 1992. június 30.”
szövegrész helyébe „1989. június 12.” szövegrész lép.

3.) A Képviselő-testület a 37/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 3-4. ponttal egészíti ki és a
3.pont számozása 5. pontra módosul:
3) A Képviselő-testület Az alapító okirat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1./ Alapító szerv neve, címe: BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”

4) Az alapító okirat 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„7./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület szakbizottsága
hagyja jóvá.”
4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat és kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős:
Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
====================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2008. (VIII. 18.) határozata
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 38/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
„1.) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás
a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3.) Az intézmény alapító okiratának 14. pontjában az alapítás dátuma: 1992. június 30.”
szövegrész helyébe „1989. június 12.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület a 38/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 4-5. ponttal egészíti ki és a 4.
pont számozása 6. pontra módosul:
4) Az alapító okirat 7. pontját az alábbiak szövegrésszel egészíti ki:
„7./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület szakbizottsága
hagyja jóvá.”
5) Az alapító okirat az alábbi 15. ponttal egészül ki:
„15./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet n e m folytathat.
4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

======================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2008. (VIII. 18.) határozata
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról szóló
39/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosítja:
„ 4.) Az intézmény alapító okiratának 14. pontjában az alapítás dátuma: 1992. június 30.”
szövegrész helyébe „1989. június 12.” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület a 39/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 4-5. ponttal egészíti ki és a 4.
pont számozása 6. pontra módosul:
4) Az alapító okirat 7. pontját az alábbiak szövegrésszel egészíti ki:
„7./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület szakbizottsága
hagyja jóvá.”
5) Az alapító okirat az alábbi 15. ponttal egészül ki:
„15./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet n e m folytathat.
4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős:
Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző
==============================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2008. (VIII. 18.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának
módosításáról szóló 40/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2008.(II.27.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
„1. ) A 2008. február 27. szövegrész helyébe 2008. január 1. szövegrész lép, a módosítás a határozat 1. pontjának további rendelkezéseit nem érinti.”
2.) A Képviselő-testület a 40/2008.(II.27.) határozatát az alábbi 4-5. ponttal egészíti ki és a
4. pont számozása 6. pontra módosul:
4) Az alapító okirat 7. pontját az alábbiak szövegrésszel egészíti ki:
„ 7./Az intézmény felügyeleti szerve:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület szakbizottsága
hagyja jóvá.”
5) Az alapító okirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:
„14./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet n e m folytathat.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős:
Tatár-Kis Sándorné dr. címzetes főjegyző

================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2008.(VIII.18.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének bővítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.28.) rendeletében
meghatározott működési költségek finanszírozására, a meglévő folyószámla hitelkeret
150.000 eFt-tal, 500.000 eFt-ra történő megemelését kezdeményezi a számlavezető
pénzintézetnél.
2. A Képviselő-testület:
a.) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és
járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően
– a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
b.) a hitel visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat 2008. és 2009. évi
költségvetését jelöli meg,
c.) nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettsége nem tartozik a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 88. §-ában foglalt
rendelkezések tiltó hatálya alá.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2008.(IX.5.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Lakásfenntartó Szövetkezet Balassagyarmat, Madách liget 12.
számú épület felújítását célzó pályázatának támogatásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Balassagyarmati Lakásfenntartó Szövetkezet Balassagyarmat,Madách liget 12.épület
(hrsz: 298/4) elújítását célzó, „Az iparosított technológiával épült lakóépületek
energia-megtakarítását eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” keretre benyújtott pályázatát.
2./ A pályázatban szereplő felújítás teljes felújítási költsége: 20.266.848.-Ft, támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 20.266.848.-Ft.
3./ A pályázatban szereplő korszerűsítési forrásai:
- A megítélt önkormányzati támogatás: 5.000.000.Ft, mely az önkormányzat
tulajdonában lévő saját pénzeszköz formájában áll rendelkezésre.
- A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő: 8.527.899.-Ft
- A kért állami támogatás összege: 6.738.949.- Ft.
4./
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás
elnyerése
esetén a vissza nem térítendő önkormányzati támogatás összegét a
költségvetésében elkülöníti. Az önkormányzati támogatás folyósítására utólag,
egy
összegben, a
sikeres műszaki átadást követően kerül sor.
5./
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2008.(IX.5.) h a t á r o z a t a
a Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukciója tárgyában kivitelező kiválasztásáról
és szerződés megkötéséről
1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és megállapítja, hogy a
Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzésére beérkezett
ajánlatok közül a Dalkia Energia Zrt. 14.973.824.-Ft + Áfa összegű árajánlata a
legkedvezőbb.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dalkia Energia Zrt-vel
e határozat mellékletében szereplő vállalkozási szerződést megkösse.
3./ A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges 18 millió forint
összeget
a Polgármesteri Hivatal felújítása 9 millió 800 ezer Ft-os előirányzat terhére, a
fennmaradó 8 millió 200 ezer Ft-ot pedig az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejújítása
előirányzatból a Polgármesteri Hivatal épület-karbantartás előirányzatban történő
átcsoportosításával biztosítja.
4./ A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy 2008. évi költségvetési rendelet
következő módosítására az előirányzatok közötti átcsoportosításról intézkedjen.
Határidő: 1-2. pont: szerződésben foglaltak szerint
Határidő: 3-4. pont esetében: következő költségvetés-módosításkor
Felelős: 1-2. pont tekintetében: Medvácz Lajos polgármester
Felelős: 3-4 pont tekintetében: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. évben, a
Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulóján
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti
Kiss Gyuláné gyógypedagógust,
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti
Molnárné Sáfrán Hilda óvónőt,
Koltányi Tiborné általános iskolai tanárt,
Nagyné Barna Orsolya középiskolai tanárt,
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti
Oroszlánné Mészáros Ágnes nyugdíjas igazgatót,
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti
Gemer Gabriella rendőr hadnagy, közlekedési előadót,
„Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti
Cseri Péter kézilabda edzőt,
Szabó Béla testnevelőt,
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti
Percsina Pálné pavilon vezetőt,
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti
Baranyi Anna – Szécsény, Damjanich u. 13/A.,
Dudás Enikő – Ipolyszög, Budai u. 13.,
Dudás Márton – Ipolyszög, Budai u. 13.,
Fenyvesi Péter – Balassagyarmat, Széchenyi u. 2.,
Gondos Kitti – Balassagyarmat, Kolozsvári u. 26.,
Kovalcsik Anna – Balassagyarmat, Honti u. 6.,
Kovács Boldizsár – Balassagyarmat, Határőr u. 11.,
Kovács Domonkos – Balassagyarmat, Határőr u. 11.,
Kovács Sebestyén – Balassagyarmat, Határőr u. 11.,
Molnár Markó – Balassagyarmat, Bartók u. 36.,
Sebján Luca – Szügy, Rákóczi u. 49.,
Szita Bence – Balassagyarmat, Kenessey u. 12.,
Rózsa Balázs – Balassagyarmat, Kenessey u. 3.,
Zólyomi Dávid – Balassagyarmat, Irányi u. 24.,
Wágner Bianka – Cserháthaláp, Petőfi u. 12.
szám alatti lakosokat.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek
átadására.

Határidő: 2008. október 23.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos sk.
Dr. Gyenes Gabriella sk.
polgármester
aljegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT”
emlékérem adományozását előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT”
emlékérem adományozását előkészítő bizottságba
Dr. Bartal Gábor – 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 23.
Siket Béla – 2660 Balassagyarmat, Bartók B. u. 22.
Csemniczky Zoltán – 2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 7.
szám alatti lakosokat választja meg..
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntető címekre a
beérkezett javaslatok alapján az előterjesztést terjessze a Képviselő-testület
2008. december havi ülésére.
Határidő: megválasztott tagok kiértesítésére: 2008. október 15.
javaslat előterjesztésére: 2008. december 22.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Rákóczi u. 3. szám alatti épület műszaki állapota miatt és
a szakértői szakvélemény alapján az üresen álló lakásokat az ott lakók
ideiglenes elhelyezésére biztosítsa az alábbi feltételekkel:
- Az ideiglenes elhelyezés időtartama maximum 6 hónap.
- A lakáshasználó köteles a lakást rendeltetésszerűen használni, használatért
használati díjat fizetni, továbbá köteles gondoskodni a lakás burkolatainak,
ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról,
pótlásról, illetőleg cseréjéről.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a
felajánlott lakásokba az érintett lakók az értesítést követő 30 napon belül nem
költöznek át, úgy az épület kiürítése iránt a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-t,
hogy Olicsek Andrásnéval a Rákóczi u. 25. fsz. 3. ajtószám alatti, 27 m2, egy
szoba komfortos lakásra lakáshasználati szerződést kössön az alábbi
feltételekkel:
-

-

-

A Rákóczi u. 27. I/2. szám alatti lakásra fennálló tartozás részletekben történő
megfizetésével, a havi törlesztő részlet összege a havonta esedékes lakáshasználati
díjjal együtt nem lehet kevesebb, mint a jelenleg használatában lévő 71 m 2
alapterületű komfortos lakásért fizetendő lakáshasználati díj,
a lakás havonta esedékes lakáshasználati díját minden hó utolsó napjáig meg kell
fizetni,
A lakáshasználó köteles a lakás rendelkezésre bocsátásnak napjától viseli a lakás
használatával kapcsolatos költségeket, közüzemi díjakat,
a lakáshasználó köteles a lakásban életvitelszerűen lakni és azt rendeltetésszerűen
használni, továbbá köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak
és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásról, illetőleg cseréjéről,
a lakáshasználó a lakásba más személyt nem fogadhat be,
a lakáshasználat mindaddig biztosításra kerül, amíg Olicsek Andrásné a fizetési
kötelezettségeinek és a lakáshasználati szerződésben foglaltaknak eleget tesz.

4.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felkéri

a

5.) Balassagyarmat Város Önkormányzata felkéri a Városüzemeltetési Kft ügyvezető
igazgatóját, hogy az átköltözéssel kapcsolatos technikai jellegű, valamint a
Rákóczi u. 3. szám alatti lakás kiürítését követően a lakásba történő további
beköltözés megakadályozása céljából a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 3148/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a balassagyarmati
518/A/1. és az 5001 hrsz-ú ingatlanok felajánlásával történő megszerzéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő Balassagyarmat, 518/A/1 hrsz-ú társasházi különlapra felvett
Balassagyarmat, Rákóczi út 26. szám alatti földszinti üzlethelyiség és
hozzátartozó pince és telekhányad ingatlanát és az 5001 hrsz-ú 1 ha 8804 m2
nagyságú zártkert megnevezésű ingatlanát a balassagyarmati 3148/5 hrsz-ú 1
ha 9323 m2 nagyságú telephely és raktár megnevezésű ingatlan megszerzése
érdekében felajánlja azzal, hogy az ingatlanok értékkülönbözeteként a
szerződéskötéssel egyidejűleg nettó 10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint
értékkülönbözetre igényt tart.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzatának 12/2000.(V.19.) önkormányzati rendelettel megállapított
Városrendezési terv B2-23 rajzszámú belterületi szabályozási tervlapján az 5001
hrsz-ú területre vonatkozó övezeti besorolást módosítsa kereskedelmi gazdasági
övezetté.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megszerzése
érdekében tárgyalások lefolytatására, melynek eredményéről a képviselő-testület
soron következő ülésén számoljon be, illetve a tárgyalások eredményeként
megfogalmazott szerződés tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: a 2. pont tekintetében Dr. Gyenes Gabriella aljegyző
Határidő: 2008. december 31.

Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalában jegyzői álláshely betöltésére pályázat kiírásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalában
jegyzői állás betöltésére az alábbiak szerint:
1.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga
e) Legalább két év közigazgatási gyakorlat
a)
b)
c)
d)

2.

Egyéb feltételek: munkakör betöltése előtt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

3.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (2)-(3)
bekezdésében, valamint egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok, továbbá
Ipolyszög és Patvarc községekben körjegyzői teendők ellátása.

4.

Pályázathoz csatolandó okmányok:

a)
b)
c)
d)

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
képzettséget igazoló bizonyítványok másolata (eredeti okiratok meghallgatáskor történő bemutatásával)
részletes szakmai önéletrajz
vezetői, szakmai elképzelések ismertetése

5.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Egységes
Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint.

6.

Pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot írásban, zárt borítékban,
Balassagyarmat Város
Polgármesterének – 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. – címezve kell benyújtani és a
borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzői pályázat”.

7.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.

8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 30.

9.

A munkakör betölthető: 2009. január 1-jei hatállyal határozatlan idejű kinevezéssel, 3 hónapos próbaidő
kikötésével.

10. A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: www.kszk.gov.hu., www.balassagyarmat.hu., valamint az Info
Plusz Televízió Balassagyarmat Képújság rovatában.
11. Egyéb információ: a pályázattal, illetve a munkakör ellátásával kapcsolatban további tájékoztatás a 35/505 925 telefonon Medvácz Lajos polgármestertől kérhető. A Képviselő-testület a Ktv. 10. § (12) bekezdése
alapján a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírásával, illetve közzétételével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezete között megkötendő ellátási szerződés elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben
foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Önkormányzata és a
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete között – népkonyha és nappali
melegedő szociális szolgáltatásokra vonatkozó – ellátási szerződést.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés
aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660. Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem útja 12., képviseletében: Medvácz Lajos polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban:
Megbízó), másrészről Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (3100. Salgótarján, Játszó út
2., adószáma: 19157038-2-12, képviseletében: Juhászné Kincses Helén megyei igazgató,
nyilvántartásba vételi végzés száma: Fővárosi Bíróság 7 Pk. 61.118/1993/27) fenntartásában működő
Balassagyarmati Intézménye (2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 10., mint Szolgáltató (a
továbbiakban: Szolgáltató) között az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 120 – 122.§-ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.7.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján ellátási szerződést köt a Szolgáltatóval az Sztv. 65/F §-ában meghatározott nappali
ellátások körébe tartozó, a hajléktalanok számára biztosított nappali melegedő ellátásra,
valamint az Sztv. 62.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott hajléktalan személyek
számára biztosított étkeztetésre, népkonyhára vonatkozóan.
2. Szolgáltató vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt nappali melegedő és népkonyha ellátásokat
a számára 31.379 – 10/2005. számon Balassagyarmat Város Jegyzője által kiadott működési
engedély alapján 80 fő számára működteti.

3. A Szolgáltató köteles ismerni és betartani a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott
szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási
kötelezettségeket.
4. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott feladat ellátásáért járó
állami normatíva Szolgáltatót illeti.
5. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt nappali melegedő és népkonyha
szolgáltatások ellátásához szükséges munkaerőt Szolgáltató biztosítja, a működéshez
szükséges költségeket az átadott állami normatívából és saját bevételeiből fedezi.
6. A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott kötelezettségek betartására vonatkozóan
Megbízó ellenőrzést végezhet a Szolgáltatónál.
7. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idő kikötésével felmondhatja. Felek közös
megegyezéssel ennél rövidebb felmondási időben is megállapodhatnak.
8. Szerződő felek megállapodnak abban ,hogy az ellátottak körére tekintettel az 1. pontban
meghatározott szolgáltatások igénybe vételére az ellátott térítési díjat nem fizet.
9. Szolgáltató köteles az 1. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtása, igénybevétele során
beérkező panaszokat a saját belső szabályzata alapján kivizsgálni, a panaszt tevőnek 30
napon belül írásban válaszolni és a panaszokról a Megbízónak elkészített éves
beszámolójában tájékoztatást adni.
10. Szolgáltató köteles évente – legkésőbb tárgyév december 31-ig - egy alkalommal beszámolni
az 1. pontban meghatározott tevékenységek ellátásáról a megbízó Egészségügyi és Szociális
Bizottságának valamint Képviselő-testületének.
11. Szolgáltató köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének
eleget tenni, valamint a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok a Megbízó
rendelkezésre bocsátani.
12. A Megbízó az 1. pontban meghatározott szolgáltatások biztosításának ellenértékeként
Szolgáltatóval kötött helyiségbérleti szerződésben foglaltak alapján Szolgáltató használatába
adja a Megbízó tulajdonát képező, a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartásban 1447/1/A/2
helyrajzi számon szereplő, 118 m2 alapterületű, természetben Balassagyarmat, Baltik Frigyes
út 10. szám alatt található ingatlant.
13. Amennyiben a Szolgáltató az 1. pontban rögzített szociális szolgáltatási feladatokat nem látja
el, ez a Szolgáltató és a Megbízó között fennálló jelen szerződés 12. pontjában meghatározott
helységbérleti szerződés megszűnését eredményezi.
14. A Szolgáltató köteles eleget tenni a jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és értesítési
kötelezettségének.
15. Jelen szerződés megszűnését eredményezi, ha a Szolgáltató számára az 1. pontban
meghatározott feladatok ellátására vonatkozóan kiadott működési engedély visszavonásra
kerül és új engedély nem kerül számára kiadásra; vagy ha bármilyen egyéb okból a
Szolgáltató jogszerű működésének, feladatellátásának feltételei a továbbiakban nem állnak
fenn.
16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél szerződésszegése esetén először a
tárgyalás útján történő rendezést kísérlik meg. Ha a szerződésszegés miatt bármelyik félnek
kimutatható kára keletkezne, akkor azt a kár bekövetkezésének időpontjára visszamenőleg a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felszámítása mellett a károkozó másik fél
köteles megtéríteni.

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény megbízási szerződésről szóló rendelkezései és az ágazati
jogszabályokban meghatározott rendelkezések az irányadóak.
18. Jelen szerződés 2008. október 1-jén lép hatályba. Ezzel egy időben felek között a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2006. (IV.27.) számú
határozatával elfogadott ellátási szerződés hatályát veszti.
19. Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag
aláírják.
Balassagyarmat, 2008. szeptember 25.
……………………………….
Medvácz Lajos
polgármester

…………………………………..
Juhászné Kincses Helén
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei
Szervezetének igazgatója

A szerződés tartalmát tudomásul vettem:
……………………………………
Böhm Sándor
Magyar Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezet Balassagyarmati
Kirendeltségének vezetője
Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzatának
191/2008.(IX.24.) számú határozatával fogadta el.

Képviselő

–

testülete

a

Ellenjegyezte:
……………………….
Dr. Gyenes Gabriella
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
az Észak–Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról szóló
107/2004.(V.20.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról szóló 107/2004.(V.20.)
határozat 4. pontjának 3. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A 4. pont 3. bekezdése helyébe az alábbi 3. bekezdés lép:
„saját erő mértéke a program költségének 10 %-a, melyet három részletre
elosztva fizet meg.

Az egy főre vetített önrész mértéke 2.000 – 2.300 Ft, melyet támogatásként fizet
meg.
2007. évre:
317.159.- Ft
2008. évre:
12.339.149.- Ft
2009-2010 évre:
5.921.846.- Ft
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére, a
polgármestert pedig felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007.(XI.01.) rendelete
módosításának véleményezéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi zajvédelmi
előírásokról szóló 29/2007.(XI.01.) rendeletének módosítására vonatkozó
rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.
2.) Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése alapján a
határozat mellékletét képező rendelet-tervezetét a szomszédos és az érintett
önkormányzatoknak tájékoztatásul, míg az illetékes környezetvédelmi igazgatási
szervnek véleményezésre küldje meg.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményének megérkezését
követően a rendelet-tervezetet ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 1.) pont tekintetében 2008. szeptember 30.
2.) pont tekintetében értelemszerűen
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat Város Önkormányzata Wells Gabriel” Közalapítvány
működésének felülvizsgálatáról

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
„Balassagyarmat Város Önkormányzata Wells Gabriel” Közalapítvány működtetését
a továbbiakban nem támogatja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
megszüntetésével kapcsolatos eljárás megindítására.

az

alapítvány

Határidő: 2009. január 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány
működésének felülvizsgálatáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a „Palócország
Fővárosáért ’99” Közalapítvány további működtetését támogatja, a közalapítvány
könyveléssel kapcsolatos kötelezettségének teljesítéséhez költségvetésből forrást
biztosít.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány
működésének felülvizsgálatáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a „Nógrád
Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány további működtetését támogatja, a
közalapítvány
könyveléssel
kapcsolatos
kötelezettségének
teljesítéséhez
költségvetésből forrást biztosít.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a „Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet Műszerfejlesztéséért ”
Közalapítvány működésének felülvizsgálatáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a „Dr. Kenessey
Albert Kórház-rendelőintézet Műszerfejlesztéséért ” Közalapítvány további
működtetését
támogatja,
a
közalapítvány
könyveléssel
kapcsolatos
kötelezettségének teljesítéséhez költségvetésből forrást biztosít.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány működésének
felülvizsgálatáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
„Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány további működtetését
támogatja, a közalapítvány könyveléssel kapcsolatos kötelezettségének
teljesítéséhez költségvetésből forrást biztosít.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
tartalék lakóterületek belterületbe vonásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város rendezési
tervében foglalt szabályozással összhangban, tartalék lakóterületek belterületbe
vonását határozta el, az alábbi kikötésekkel:
1.) A 016/3 és 025 hrsz-ú földrészletek esetében, melyek a Balassagyarmat,
Felsőmalom utca észak-keleti részét fogják képezni, kezdeményezi a
tulajdonosok által korábban elkészített földmérési munkarészek alapján a
belterületbe vonást. Az eljárás megkezdésének feltétele, hogy az érintett
tulajdonosokkal a földhivatali eljárási költségek, valamint a területhasznosítással
összefüggő egyéb költségek és közműfejlesztési díjak viseléséről megállapodás
jöjjön létre.
2.) A 0130/2; /3; /5; /7; /8; /9; /10; /41; /42; /44 hrsz-ú földrészletekből a Török Ignác
utca nyugati oldalát képező területrész belterületbe vonását kezdeményezi. Az
érintett terület további részeinek bevonására csak a közművesítés feltételeinek
megteremtésével, később kerülhet sor. Az eljárás megkezdésének feltétele, hogy
az érintett tulajdonosokkal az előkészítési, földmérési, földhivatali eljárási
költségek, valamint a területhasznosítással összefüggő egyéb költségek és

közműfejlesztési díjak területarányos viseléséről a kialakítható telkekre nézve,
megállapodás jöjjön létre.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás tervezeteket a következő
képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Határidő: 2008. október 31. a megállapodás tervezetekre
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló 26/2008.(II.27.)
határozat
módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
168/2008.(VIII.18.) határozattal módosított 26/2008.(II.27.) határozatát
alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:

a
az

5.) A Képviselő-testület a határozatának 4. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:

„4) Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1/a.) ponttal egészül ki:
1./a.) Az intézmény fenntartójának neve, címe:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
6.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről
az érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 27/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
169/2008.(VIII.18.) határozattal módosított 27/2008.(II.27.) határozatát
alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:

a
az

5.) A Képviselő-testület a határozat az alábbi 5. ponttal egészíti ki és az 5. pont
számozása 6. pontra módosítja:
„5) Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1/a.) ponttal egészül ki:
1./a.) Az intézmény fenntartójának neve, címe:
- Balassagyarmat Város Önkormányzata
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.
- Ipolyszög Község Önkormányzata
2660 Ipolyszög, Fő út 36.
- Patvarc Község Önkormányzata
2668 Patvarc, Gyarmati út 48.”
6.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről
az érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló
28/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 28/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
1./A Képviselő-testület a határozat az alábbi 5. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:
„5) Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1/a.) ponttal egészül ki:
1./a.) Az intézmény fenntartójának neve, címe:
- Balassagyarmat Város Önkormányzata
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.
- Ipolyszög Község Önkormányzata
2661 Ipolyszög, Fő út 36.
- Patvarc Község Önkormányzata
2668 Patvarc, Gyarmati út 48.
- Hugyag Község Önkormányzata
2672 Hugyag, Kossuth L. u. 26.”
2./ Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett
szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló
29/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 29/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
5.)A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) Az alapító okirat 6. pont 1. sorában az 55130 szakfeladat számot 55900
számra
módosítja.”
6.)A Képviselő-testület a határozatot az alábbi 7. ponttal egészíti ki és a meglévő 7.
pont 8. pontra módosul:
„7.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1/a.) ponttal egészül ki:
1./a.) Az intézmény fenntartójának neve, címe:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
5.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról szóló 30/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 30/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
5.) A Képviselő-testület a határozatát 9. ponttal egészíti ki és a 9. pont számozása
10. pontra módosul:
„9. Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1/a.) ponttal egészül ki:
1./a.) Az intézmény fenntartójának neve, címe:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
6.) Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról szóló
31/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 31/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
1./ A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:
„3.) Az alapító okirat 5. pontjában a Nemzeti Alaptanterv alapján a 802100
szakfeladat
számot 853100 számra módosítja.”
2./ A Képviselő-testület a határozat 5. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:
„5.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1/a.) ponttal egészül ki:
1./a.) Az intézmény fenntartójának neve, címe:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító
okiratának módosításáról szóló 32/2008.(II.27.) határozat módosításáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 32/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1./A Képviselő-testület a határozatot az alábbi 4. ponttal egészíti ki és a 4. pont
számozása 5. pontra módosul:
„4.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1/a.) ponttal egészül ki:
1./a.) Az intézmény fenntartójának neve, címe:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”
2./ Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat
2008. január 1-i hatállyal vezesse át és az érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról szóló 33/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 33/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
1./A Képviselő-testület a határozatot az alábbi 10. ponttal egészíti ki és a 10. pont
számozása 11. pontra módosul:
„10.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1/a.) ponttal egészül ki:
1./a.) Az intézmény fenntartójának neve, címe:
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejdelem út 12.”

2./A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet alapító okiratának
módosításáról szóló 34/23008.(II.27.) határozat módosításáról és
kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 176/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 34/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:

1./ A Képviselő-testület a határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4.) Az alapító okirat 5/a.) pontjában a Sport, szabadidős képzés TEÁOR számát
8511 számról 8551 számra módosítja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a

a Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról szóló 35/2008.(II.27.)
határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 35/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
1./ A Képviselő-testület a határozat 2. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:
„ 2.) Az alapító okirat 3.3 pont 2. sorában a „ Szociális ellátás elhelyezés nélkül
TEÁOR számát 8532 számról 8810 számra módosítja.”
2./ Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket
tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról szóló
36/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 36/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
1./A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. ) Az alapító okirat 5. pontjának 5. sorában az Saját, vagy bérelt ingatlan
hasznosítása /
Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR száma
8620 számról 6820 számra módosítja. A szakfeladat száma nem módosul.”
2./ A Képviselő-testület a határozat 7. pontja az alábbiak szerint módosítja:
„ 7.) Az intézmény alapító okiratának 11. pontjában az alapítás dátuma: 1983.
január 1.
szövegrész helyett 1979. január 1. lép.
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló
38/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2008.(VIII.18.)
határozattal elfogadott 38/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
1./ A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1.) Az alapító okirat 6. pontjában Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése TEÁOR száma 8620 számról 6820 számra módosul.”
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról szóló
39/2008.(II.27.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2008.(VIII.18.)
határozattal módosított 39/2008.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
1./ A Képviselő-testület a határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1.) Az alapító okirat 6. pontjában Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése TEÁOR száma 8620 számról 6820 számra módosul.”
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról
szóló 41/2008.(II.27.) határozat kiegészítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2008.(II.27.)
határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:
1./ A Képviselő-testület a határozat az alábbi 5/A ponttal egészíti ki:
„5/A. TEÁOR: 8623
Fogorvosi járóbeteg ellátás
TEÁOR: 6820
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
TEÁOR: 8690
Egyéb humán-egészségügyi ellátás”
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a
módosításokat, kiegészítéseket 2008. január 1-i hatállyal vezesse át és erről az
érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős:
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
sk.

Dr. Gyenes Gabriella

polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2008./IX.24./
határozata

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 2009/2010. tanévben megkezdeni kívánó
fiatalok támogatására kiírt 2009. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b.)az ösztöndíj odaítélésére pályázatot ír ki,
c.) a fenti célra az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében előirányzatként 3
millió Ft-ot biztosít.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. október 1. (a pályázat közzétételére)
2008. november 24. (a pályázat elbírálására)
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és
Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2008/2009. tanév II. és a
2009/2010. tanév I. félévére vonatkozóan kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

főiskolai és egyetemi hallgatók számára
A pályázatra kizárólag azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási
intézmények hallgatói.
Figyelem!
➢ A középiskolák által szervezett akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica
öshztöndíjra.
➢ Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírásnak.
➢ Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak az
ösztöndíjra.
➢ Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell
megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói
jogviszonyt. A felsőoktatási intézméynek szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási
intézményz köteles megnevezni.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Az ő esetükben, miután 2009. júniusában befejezik
tanulmányaikat, 10 hónap helyett csak egy félévre, azaz 5 hónapra folyósítható a
támogatás.
Azon hallgatók is pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel (Pl.
félévhalasztás miatt), azonban ez nem akadályozza a hallgatót abban, hogy az
ösztöndíj folyósításának megkezdésekor – a 2008/2009. tanév II. félévében, 2009.
február 1-jén -, már beiratkozott hallgatója legyen a támogatást kifizető felsőoktatási
intézménynek.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. (A
2008/2009. tanév II., illetve a 2009/2010. tanév I. féléve.)
Az ösztöndíj újrapályázható. Azok felsőoktatási hallgatók, akik az előző pályázaton
sikeresen szerepeltek és szociális körülményeik nem változtak, tehát ismét igénybe
szeretnék venni ezt a fajta támogatást, újabb pályázatot kell, hogy benyújtsanak.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. március.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A benyújtandó pályázat kötelező melléklete a JOGVISZONY IGAZOLÁS arról, hogy
a pályázó a fentiekben megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni:
a) az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási
hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és
költségét,
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. Szerinti közös
háztartásban él, ennek költségeit,
d) fogyatékos hallgatók esetében azt, hogy mennyi összeget kell fordítania
különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási
szükségleteire, valamint személyi segítő illetve jelnyelvi tolmács
igénybevételére,
e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
egészségügyi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a
vele együtt eltartott gyermekek számára,
g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket
h) a hallgató családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át (39.900-Ft-ot) nem haladhatja meg.
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó
három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell
figyelembe venni.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázat benyújtásának helye a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Osztálya, földszint 15-ös iroda, amelyet a pályázó által aláírva, egy példányban
kell beadni 2008. október 31-ig.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal információs pultjánál és a földszint 15-ös irodában
beszerezhető pályázati adatlapon nyújtható be az alábbi címzéssel:
Balassagyarmat Város Önkormányzata – Egészségügyi és Szociális Bizottság
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2009.”
Az önkormányzat döntéséről 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázathoz mellékelni kell:
•
•

•

a felsőoktatási intézmény által kitöltött JOGVISZONY IGAZOLÁS eredeti
példányát,
a szociális rászorultság igazolására a szülő(k)/gondviselő(k) ÉS A
PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK egy főre jutó havi nettó
jövedeleméről szóló, a munkáltató(k) által eredeti példányban kiállított
hivatalos igazolás (vállalkozók esetében kizárólag az APEH által kiállított
igazolás fogadható el),
egyéb rendszeres havi jövedelemből származó egy főre eső nettó bevétel
(pl. nyugellátás, rendszeres önkormányzati szociális ellátás stb.)

•
•
•

abban az esetben, ha a családban tartósan beteg, mozgáskorlátozott
családtag van, az állapotról szóló orvosi igazolás,
a hallgató kollégiumi felvételi kérelme esetén, a kollégium döntéséről szóló
értesítés másolata
a fogyatékos hallgató fogyatékosságával összefüggő havi kiadásairól szóló
nyilatkozat

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, és az a
pályázatból kizárásra kerül.
A pályázati döntés ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanuk (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, az OKM
Támogatáskezelő
Igazgatóságot
(1244
Budapest,
Pf.:
920),
valamint
Balassagyarmat Város Önkormányzatát.
Az értesítési kötelezettséget 5 munkanapon belül köteles teljesíteni a hallgató az
alábbi adatok változásakor:
-

tanulmányok halasztása,
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény,
kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával),
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása,
személyes adatok (név, lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról
abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat
illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatában nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatott, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem
felelne, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
Balassagyarmat, 2008. október 1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI ADATLAP
„A” típusú pályázathoz
felsőoktatási intézmények hallgatói számára
I. Pályázóra vonatkozó adatok

A pályázó neve (NYOMTATOTT BETŰKKEL):
• Oktatási azonosító száma:
• Születési hely, idő(év/hó/nap):
• Anyja születési neve (leánykori):
• Személyi igazolványának száma:
• Állandó lakcíme, telefonszáma:
• Tartózkodási címe:
Felsőoktatási intézmény neve (teljes
név):
•
•
•

Évfolyam:
Kar, szak, szakpár megnevezése:
Képzési forma (felsőfokú alapképzés, egységes,
osztatlan

alapképzés,

mesterképzés,

felsőfokú

szakképzés):

•

Tagozat

(teljes idejű képzés, részidős képzés,

távoktatás):

•
•
•

Finanszírozási forma (államilag támogatott
vagy költségtérítéses):
Tanulmányokból hátralévő félévek
száma:
A 2008/2009. tanévre kapott e
kollégiumi
elhelyezést?
(Kérem
aláhúzással válaszoljon!)

Felsőoktatási intézmény által folyósított:
• Ösztöndíj havi összege:
• Lakhatási támogatás havi összege:
• Egyéb szociális juttatás havi összege:
Hallgató bankszámlaszáma:
Számlavezető bank neve:
Családi állapota:
Gyermekeinek száma:
Gyermekek
száma
a
családjában:

pályázó

Ha van házastársa annak foglalkozása:

IGEN

NEM

Ha házastársa tanul, az intézmény neve:
A szülők foglalkozása:
• Apa:
• Anya:
Egyedülálló szülő esetén a szülő: (jelölje •
a megfelelő aláhúzásával)
•
•

Elvált
Özvegy
Egyéb

II. A szülők (gondviselő/k/) fő jövedelmi forrásai és az ezekből származó
átlagos
havi nettó jövedelem (ha van házastársa és ő már dolgozik, rá
vonatkozóan töltse ki):

apa

anya

1. munkabér, kereset:
2. vállalkozói, gazdálkodói jövedelem:
3. munkanélküli járadék:
4. viszonylag rendszeres
jövedelem (pl. önkormányzati segély):
5. elvált esetén a gyermektartás havi
összege:
6. egyéb:
7. nyugdíj, nyugdíjszerű járadék, özvegyi
nyugdíj, árvaellátás:

III. Van-e a szülőknek (gondviselő/k/nek) valamilyen kiegészítő ill. nem
rendszeres
jövedelme; mennyi az ebből számított átlagos havi nettó jövedelem?

apa
1. Mellékállás:
2. Háztáji jövedelem:
3. Mellékfoglalkozás-kisipar:
4. vállalkozói/gazdálkodói jövedelem:
5. alkalmi
jövedelem:

munkavállalásból

eredő

anya

6. egyéb:
IV. Vagyoni helyzet
A pályázó, vagy családja használatában
lévő személygépkocsi típusa, forgalomba
helyezésének éve, rendszáma, értéke:
Nem lakás céljára szolgáló ingatlan
(nyaraló, hétvégi telek) címe, forgalmi
értéke:

V. A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma
Eltartott/ak/ (pl. testvér/ek/) neve

Kora

Mivel foglalkoznak (ha tanul,
iskolája neve), ha munkanélküli,
segélyt, egyéb rendszeres ellátást
kap-e, annak összege, egyéb)

Az ösztöndíj iránti kérelem rövid, szöveges megfogalmazása indokolásként, és
egyéb, a
pályázó által fontosnak ítélt megjegyzés (szociális körülményeinek, esetleges
fogyatékosságának ismertetése):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
➢
➢

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam fent közölt adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlap csak a pályázati kiírásban és az adatlap
megfelelő pontjaiban és az alábbiakban ismertetett, általam becsatolandó igazolásokkal és
mellékletekkel együtt érvényes, azok bármelyikének hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül, az érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

➢
➢

➢
➢
➢

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatok valótlanságára fény derül, úgy az
esetlegesen megítélt ösztöndíj azonnal megvonásra kerül.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából – átadja,
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.
Tudomásul veszem továbbá, hogy pályázatom eredménye nyilvános, valamint hozzájárulok
annak közzétételéhez, és a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az
azonosításhoz szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról, az abban
bekövetkező változásokról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelőjének,
illetve a támogató Önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
Tudomásul veszem, hogy az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhetek.

Balassagyarmat, 2008. október ……
……………………………………………………
a pályázó aláírása

A pályázat kötelező mellékletei az alábbiak:
•
•
•
•

a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás eredeti példánya arról,
hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében
vesz részt,
a szociális rászorultság igazolására a szülő(k)/gondviselő(k) egyhavi nettó
jövedeleméről szóló, a munkáltató(k) által kiállított igazolás,
egyéb rendszeres havi jövedelemből származó egy főre eső nettó bevétel
(pl. nyugellátás, rendszeres önkormányzati szociális ellátás stb.)igazolása
abban az esetben, ha a családban tartósan beteg, mozgáskorlátozott
családtag van, az állapotról szóló orvosi igazolás

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és
költségét,
amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös
háztartásban él, ennek költségeit,
fogyatékos hallgatók esetében azt, hogy mennyi összeget kell fordítania
különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási
szükségleteire, valamint személyi segítő illetve jelnyelvi tolmács
igénybevételére,
a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
egészségügyi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi
kiadásait,
a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel
a vele együtt eltartott gyermekek számára,
az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket

h)

a hallgató családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át (39.900-Ft-ot) nem haladhatja
meg.

Mindezeket igazoló dokumentumokat, illetve hiteles másolataikat, iskolalátogatási
igazolást, a családban keresők jövedelemigazolását, egyéb szociális indokok
igazolását és a pályázó bankszámlaszámát a pályázathoz csatolni kell! Bármelyik
szükséges igazolás hiánya a pályázatból való kizárást eredményez.
Az elbíráláshoz elengedhetetlen a „Pályázati adatlap” II. táblázatában szereplő
adatok valódiságát bizonyító, a munkáltatóktól beszerzett igazolások csatolása.
A pályázó a bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és
Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2009. évre kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b)
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt
nem nyert érettségizettek;
a)

és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Figyelem!

➢ A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
➢ A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.
➢ Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa-támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási
intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj időtartama 3 X 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév első féléve, azaz 2009.
szeptember 1.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer
felülvizsgálja. Az önkormányzat két tanulmányi félévenként jogosult a megítélt
ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll
fenn, vagy a támogatott a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az
önkormányzattal nem működik együtt. Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
határidejének módosulása nélkül – szünetel azokra a tanulmányi félévekre,
amelyekre az ösztöndíjas nem iratkozik be.
Az ösztöndíjra benyújtott pályázat kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A tanuló szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni:
a) az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási
hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a leendő képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát
és költségét,
c) fogyatékos tanulók esetében azt, hogy mennyi összeget kell fordítania
különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási
szükségleteire, valamint személyi segítő illetve jelnyelvi tolmács
igénybevételére,
d) a tanuló vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
egészségügyi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
e) a tanulóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a
vele együtt eltartott gyermekek számára,
f) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket

g) a tanuló családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének (2008. január 1-től 28.500.-Ft) 140 %-át (39.900.-Ft-ot)
nem haladhatja meg.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázat benyújtásának helye a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Osztálya, földszint 15-ös iroda, amelyet a pályázó által aláírva, egy példányban
kell beadni 2008. október 31-ig.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal információs pultjánál és a földszint 15-ös irodában
beszerezhető pályázati adatlapon nyújtható be az alábbi címzéssel:
Balassagyarmat Város Önkormányzata – Egészségügyi és Szociális Bizottság
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2009.”
Az önkormányzat döntéséről 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázathoz mellékelni kell:
•

•

•
•
•

a középiskola által kiállított igazolást arról, hogy a pályázó az adott
középiskolával tanulói jogviszonyban áll, annak végzős, érettségi előtt álló
tanulója (ehhez csak és kizárólag a pályázati csomagban található
„IGAZOLÁS” formanyomtatvány használható fel),
a szociális rászorultság igazolására a szülő(k)/gondviselő(k) ÉS A
PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK egyhavi nettó jövedeleméről
szóló, a munkáltató(k) által eredeti példányban kiállított hivatalos igazolás
(vállalkozók esetében kizárólag az APEH által kiállított igazolás fogadható
el),
egyéb rendszeres havi jövedelemből származó egy főre eső nettó bevétel
(pl. nyugellátás, rendszeres önkormányzati szociális ellátás stb.) igazolása
abban az esetben, ha a családban tartósan beteg, mozgáskorlátozott
családtag van, az állapotról szóló orvosi igazolás,
a fogyatékos tanuló fogyatékosságával összefüggő havi kiadásairól szóló
nyilatkozat

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, és
az a pályázatból kizárásra kerül.
A pályázati döntés ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2009.
szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága és Balassagyarmat Város Önkormányzata részére bejelenteni, hogy a
2009/2010. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a 2009-es felvételi évet
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési

kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

folyósításából

és

az

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanuk (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, az OKM
Támogatáskezelő
Igazgatóságot
(1244
Budapest,
Pf.:
920),
valamint
Balassagyarmat Város Önkormányzatát.
Az értesítési kötelezettséget 5 munkanapon belül köteles teljesíteni a hallgató az
alábbi adatok változásakor:
-

tanulmányok halasztása,
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény,
kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával),
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása,
személyes adatok (név, lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról
abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat
illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatában nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatott, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem
felelne, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
Balassagyarmat, 2008. október 1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI ADATLAP
„B” típusú pályázathoz
a felsőoktatási tanulmányokat a 2009/2010. tanévben megkezdeni
kívánó, középiskolai tanulók, illetve felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizett fiatalok számára
I.

Pályázóra vonatkozó adatok

A pályázó neve:
• Oktatási azonosító száma:
• Születési hely, idő(év/hó/nap):
• Anyja születési (leánykori) neve:
• Személyi igazolványának száma:
• Állandó lakcíme, telefonszáma:
• Tartózkodási címe:
Jelenlegi középiskolája, vagy jelenlegi
munkaköre:
Érettségi éve:
Felsőoktatási intézmény(ek), kar(ok),
szak(ok), szakpár(ok), ahol a pályázó
felsőoktatási
tanulmányokat
kíván
folytatni a 2009/2010. tanévtől:
(a felsőoktatási intézmények, karok,
szakok teljes nevét ki kell írni a 2008. évi
felsőoktatási
felvételi
tájékoztatóban
megadott módon)
A pályázó bankszámlaszáma:
Számlavezető bank neve:
A pályázó önfenntartó:

IGEN

(A megfelelő aláhúzandó!)

Családi állapota:
Gyermekeinek száma:
Ha van házastársa annak foglalkozása:
Ha házastársa tanul, az intézmény neve:
A szülők foglalkozása:
• Apa:
• Anya:
Egyedülálló szülő esetén a szülő: (jelölje •
a megfelelő aláhúzásával)
•
•

Elvált
Özvegy
Egyéb

NEM

II. A szülők (gondviselő/k/) fő jövedelmi forrásai és az ezekből származó
átlagos
havi nettó jövedelem (ha van házastársa és ő már dolgozik, rá vonatkozóan
töltse ki):

apa

anya

1. Munkabér, kereset:
2. Vállalkozó, gazdálkodói jövedelem:
3. munkanélküli járadék:
4. Viszonylag rendszeres
Jövedelem (pl. önkormányzati segély):
5. elvált esetén a gyermektartás havi
összege:
6. egyéb:
7. Nyugdíj,
nyugdíjszerű
járadék,
özvegyi
Nyugdíj, árvaellátás:

III.

Van-e a szülőknek (gondviselő/k/nek) valamilyen kiegészítő ill. nem
rendszeres
jövedelme; mennyi az ebből számított átlagos havi nettó jövedelem?

apa
1. Mellékállás:
2. Háztáji jövedelem:
3. Mellékfoglalkozás-kisipar:
4. vállalkozói/gazdálkodói jövedelem:
5. alkalmi
jövedelem:

munkavállalásból

6. egyéb:
IV. Vagyoni helyzet

eredő

anya

A pályázó, vagy családja használatában
lévő személygépkocsi típusa, forgalomba
helyezésének éve, rendszáma, értéke:
Nem lakás céljára szolgáló ingatlan
(nyaraló, hétvégi telek) címe, forgalmi
értéke:

V.

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma

Eltartott/ak/ (pl. testvér/ek/) neve

Kora

Mivel foglalkoznak (ha tanul,
iskolája neve), ha munkanélküli
segélyt,
egyéb
rendszeres
juttatást kap-e, annak összege,
egyéb)

Az ösztöndíj iránti kérelem rövid, szöveges megfogalmazása indoklásként, és egyéb,
a pályázó által fontosnak ítélt megjegyzés (szociális körülményeinek, esetleges
fogyatékosságának ismertetése):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
➢
➢

➢
➢

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam fent közölt adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlap csak a pályázati kiírásban és az adatlap
megfelelő pontjaiban és az alábbiakban ismertetett, általam becsatolandó igazolásokkal és
mellékletekkel együtt érvényes, azok bármelyikének hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül, az érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatok valótlanságára fény derül, úgy az
esetlegesen megítélt ösztöndíj megvonásra kerül.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából – átadja
illetőleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.

➢
➢

➢

Tudomásul veszem továbbá, hogy pályázatom eredménye nyilvános, valamint hozzájárulok
annak közzétételéhez, és a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az
azonosításhoz szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény és az Országos Felsőoktatási
Információs Központtanulmányi jogviszonyomról az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató Önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.
Pályázatom benyújtásával kötelezettséget vállalok arra, hogy 2009. szeptember 1-ig az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága és Balassagyarmat Város
Önkormányzata részére a felvételi értesítő másolatának megküldésével bejelentem, hogy
a 2009/2010. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdem meg tanulmányaimat.
Egyben tudomásul veszem, hogy az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíj
rendszerből kizárásra kerülök.

Balassagyarmat, 2008. október ……
……………………………………………………
a pályázó aláírása
A pályázat kötelező mellékletei az alábbiak:
•
•
•
•

A középiskola által kiállított igazolás arról, hogy a pályázó a nevezett
középiskola érettségi előtt álló, utolsó éves hallgatója,
a szociális rászorultság igazolására a szülő(k)/gondviselő(k) egyhavi nettó
jövedeleméről szóló, a munkáltató(k) által kiállított igazolását,
egyéb rendszeres havi jövedelemből származó egy főre eső nettó bevétel
igazolása (pl. nyugellátás, rendszeres önkormányzati szociális ellátás stb.)
abban az esetben, ha a családban tartósan beteg, mozgáskorlátozott
családtag van, az állapotról szóló orvosi igazolás

A tanuló szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni:
a) az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási
hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a leendő képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát
és költségét,
c) fogyatékos tanulók esetében azt, hogy mennyi összeget kell fordítania
különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási
szükségleteire, valamint személyi segítő illetve jelnyelvi tolmács
igénybevételére,
d) a tanuló vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
egészségügyi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
e) a tanulóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a
vele együtt eltartott gyermekek számára,
f) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket
g) a tanuló családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 140 %-át (39.900-Ft-ot) nem haladhatja meg.
Mindezeket
igazoló
dokumentumokat,
illetve
hiteles
másolataikat,
iskolalátogatási igazolást, a családban keresők jövedelemigazolását, egyéb
szociális indokok igazolását és a pályázó bankszámlaszámát a pályázathoz
csatolni kell! (Amennyiben a pályázat beadásának időpontjában ezzel nem

rendelkezik, úgy azt a felsőoktatási felvételt követően pótolni kell!!) Bármelyik
szükséges igazolás hiánya a pályázatból való kizárást eredményez.
Az elbíráláshoz elengedhetetlen a „Pályázati adatlap” II. táblázatában szereplő
adatok valódiságát bizonyító, a munkáltatóktól beszerzett igazolások csatolása.
A pályázó a bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2008./IX.24./
határozata

a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának
és Alapító Okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa
117/2008.(V.28.) határozattal elfogadott, a Nógrád Megyei Szakképzésszervezési Társulás Társulási megállapodásának és Alapító Okiratának
módosítását a határozat 1. és 2. számú mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

A Képviselő-testület 215/2008. (IX.24.) számú határozatának 1. sz. melléklete

Társulási megállapodás
módosítás
(tervezet)
Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 12.), képviselője Medvácz Lajos polgármester,
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviselője
Becsó Zsolt elnök,
Nógrádsáp Község Önkormányzata (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7.), képviselője
Pintér Bertalan polgármester,
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér
1.), képviselője Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester,
Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.), képviselője dr.
Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) bekezdése, a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 16-18. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a,
valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal
összhangban a társulás tagjai a szakképzéssel összefüggő helyi önkormányzati
feladatok végrehajtására 2008. május 29-én kötött Társulási megállapodás (a
továbbiakban: Megállapodás) módosítására az alábbi feltételek szerint állapodnak
meg:
1. A Megállapodás III/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A társulás keretében az együttműködés 2008. június 1. napjától határozatlan
időre szól.
A társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés
feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az
érintett helyi önkormányzat elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság
által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott
döntéseit.
A társuláshoz csatlakozni minden év szeptember 1. napjával lehet. A belépési
szándékot legalább 60 nappal korábban kell bejelenteni a társulásnak. A
társuláshoz való csatlakozáshoz a képviselőtestület minősített többséggel hozott
döntése szükséges, mely a belépési szándékon kívül tartalmazza a hozzájárulási
összeg befizetésének vállalását is.
A társulásból kilépni minden év augusztus 31. napjával lehet. A kilépési
szándékot a tárgyévet megelőző év augusztus 31. napjáig kell bejelenteni a
társulásnak a képviselőtestület minősített többséggel hozott döntésével. A kilépő
taggal a társulás elszámol.
A társulás azon tagját, amely a megállapodásban rögzített kötelezettségeinek
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, a társulás tagjainak több mint a
fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
kizárhatják.”

2. A Megállapodás IV/1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a
Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai költségvetési hozzájárulásuk
arányában rendelkeznek szavazattal. A tárgyévi költségvetési hozzájárulás
arányának meghatározása az adott tanévben a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott Országos statisztikai
adatgyűjtési programban a közoktatási intézmények által kötelezően szolgáltatott,
október 1-jei nyitó létszámok alapján történik. A 2008. évi költségvetési
hozzájárulás arányát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével.”
3. A Megállapodás 1. sz. melléklete hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 2. sz.
mellékletének számozása 1. sz. mellékletre módosul.

4. Jelen megállapodás módosítás 2008. október 1. napján lép hatályba.
5. A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

Balassagyarmat Város Képviselő-testülete

215/2008.(IX.24.) sz. határozatával

elfogadta.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2008. (…….) Kgy. sz. határozatával
elfogadta.
Nógrádsáp Község Képviselőtestülete …

/2008. (…….) sz. határozatával

elfogadta.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

./2008. (…….) Öh. sz. határozatával

elfogadta.
Szécsény Város Képviselőtestülete …

/2008. (…….) sz. határozatával

elfogadta.

Salgótarján, 2008………………………….

__________________________________
________________________________
Balassagyarmat Város Önkormányzata

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

_________________________________
________________________________
Nógrád Megye Önkormányzata
Nógrádsáp Község Önkormányzata

____________________________
Szécsény Város Önkormányzata

A Képviselő-testület 215/2008. (IX.24.) számú határozatának 2. sz. melléklete

A NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
1. A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító okiratának (a
továbbiakban: Alapító okirat) 9. és a 10. pontjai helyébe az alábbi 9. pont lép,
ezzel egyidejűleg az Alapító okirat 11-14. pontjának számozása 10-13.
számozásra módosul:
„9. A társulás alaptevékenysége:
TEÁOR szerinti besorolása:
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:
társadalombiztosítás) igazgatása
Szakfeladat száma és megnevezése:
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
Szakfeladat száma és megnevezése:
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai”
2. A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító okiratának 11. pontja
(újraszámozást követően: 10.) az alábbiak szerint módosul:
„10. A társulás vállalkozási tevékenysége:
TEÁOR szerinti besorolása:
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás
Szakfeladat száma és megnevezése:
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
Szakfeladat száma és megnevezése:
22121-4 Lapkiadás”
3. Jelen Alapító okirat módosítás 2008. október 1. napján lép hatályba.
4. Az Alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

Az Alapító okirat módosítását az önkormányzatok képviselő-testületei az
alábbi határozatukkal hagyták jóvá:
Balassagyarmat Város Képviselő-testülete
215/2008.(IX.24.)sz. határozatával,
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2008. (…) Kgy. sz. határozatával,
Nógrádsáp Község Képviselőtestülete
…/2008. (…) sz. határozatával,
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2008. (…) Öh. sz. határozatával,
Szécsény Város Képviselőtestülete …
/2008. (…) sz. határozatával.
Salgótarján, 2008………………………….

__________________________________
________________________________
Balassagyarmat Város Önkormányzata

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

_________________________________
________________________________
Nógrád Megye Önkormányzata
Nógrádsáp Község Önkormányzata

____________________________
Szécsény Város Önkormányzata

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények intézményvezetői állás betöltésére pályázat
kiírásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános
pályázatot hirdet a Városi Sportintézmények (2660 Balassagyarmat, Ady Endre út
27.) vezetésére, vezetői megbízással, az alábbi feltételekkel:
A vezető feladata: Az intézmény szakmai irányítása, valamint az intézmény
használatába adott vagyontárgyak üzemeltetése
Pályázati feltétel:
a.) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy
középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú képesítés
b.) büntetlen előélet,
c.) 18. életévét betöltött magyar állampolgár
A pályázathoz csatolni kell:
a)
a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
b)
vezetői programot,
c)
szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
d)
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
e)
adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag
kezeléséről.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 30.
Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2008. december 1-től, - 2013.
november 30-ig szól.
Az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A vezetői pótlék a közalkalmazotti illetményalap 200 %-a

A pályázatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” megjelöléssel Balassagyarmat Város
Jegyzőjének címére kell benyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.)
Az intézmény működéséről, és a megbízással kapcsolatban felvilágosítás a (35) 505-930
telefonszámon kérhető, Selmeczi Zoltán humánszolgáltatási osztályvezetőtől.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat jogszabályi feltételeknek
megfelelő megjelentetéséről gondoskodjon.
Határidő: a pályázati felhívás megküldése tekintetében 2008. szeptember 30.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
217/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth u. 39/A. fsz. 2. szám alatti lakás
bérleti szerződésének megszüntetéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Balassagyarmat, Kossuth u. 39/A. fsz. 2. szám alatti lakásra, Virág Máriával
határozatlan időre kötött bérleti szerződés – e határozat mellékletét képező
megállapodás szerint – közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-t, a lakás
átadás-átvételének lebonyolítására.
Határidő: a kiértesítésre 2008. október 04.
a szerződés megkötésére 2008. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint tulajdonos –
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12. – (továbbiakban: Tulajdonos)
képviseletében eljáró Medvácz Lajos polgármester,
másrészről Virág Mária (született: …………………………………………………. anyja
neve: Jónás Anna) Balassagyarmat, Kossuth u. 39/A. szám alatti lakos, mint bérlő (
továbbiakban: Bérlő) között
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló
21/2004.(VI.30.) rendeletének (továbbiakban: R.) 31. §-a alapján a
Balassagyarmat, Kossuth u. 39/A. fsz. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
szerződést a Bérlő és Bérbeadó 2008. október 31. napjával, közös
megegyezéssel felbontják az önkormányzati tulajdonú Balassagyarmat, Kossuth
u. 39/A. fsz. 2. szám alatti lakásra 2007. január 04. napján, határozatlan időre
megkötött bérleti szerződést.
2. A Bérlő másik önkormányzati tulajdonú bérlakásra nem tart igényt, ezért
pénzbeli térítés illeti meg. A pénzbeli térítés mértéke – a R. szerint – a lakás éves
alaplakbérének ötszöröse, melybe a lakásra fennálló tartozásokat be kell
számítani.

3. A Balassagyarmat, Kossuth u. 39. fsz. 2. szám alatti lakás 42 m2 alapterületű
komfortos lakás, melynek alaplakbére R. szerint éves – nettó – alaplakbére
76.104.- Ft/év, ezért a Bérlőt 380.520.- Ft, azaz háromszáznyolcvanezerötszázhúsz 00/100 forint illeti meg.
4. A Bérlőnek a Balassagyarmat, Kossuth u. 39/A. fsz. 2. szám alatti lakást és a
lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 2008.
október 31-ig kell a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. (2660
Balassagyarmat, Mikszáth K. u. 59.) Bérbeadó részére átadnia.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell a közmű órák állását, a lakásberendezési tárgyak állapotát, az esetleges hiányosságok megszüntetését és annak
költségének viselését.

5. A 3. pontban meghatározott összeget a Tulajdonos a Bérbeadó részére 2008.
október 31-ig átutalja, mely összeget a Bérbeadó akkor utalja át a Bérlő
részére, ha a lakás átadás-átvételre kerül és a Bérlő igazolja, hogy a lakásra
tartozás nem áll fenn.
Amennyiben a lakásra tartozás áll fenn, úgy annak összegét a 380.520.- Ft-ból le
kell vonni.
6. A Bérlő a 3. pontban meghatározott összegen felül semminemű költségtérítésre
nem tart igényt.
Jelen megállapodást felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag írják alá.
Balassagyarmat, 2008. …………………………………….
.......................................
Medvácz Lajos polgármester

............................................
...
Virág Mária (bérlő)

A megállapodást ellenjegyzem:
............................................
.
dr. Gyenes Gabriella
aljegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
218/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonyának rendezéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló
21/2004.(VI.30.) rendelet (továbbiakban: R.) 19. §-a alapján Baranyi Jánosné

(született: Baranyi Márta) volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó részére a
Balassagyarmat, Bástya u. 8. fsz. 3. szám alatti, 64 m 2 alapterületű félkomfortos
lakást 2009. 08. 31-ig bérbe adja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználóval a R. 19.
§-ában foglaltak szerint a bérleti szerződést megkösse.
3.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

Határidő: a kiértesítésre 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
219/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5.sz.
mellékletének 9. pontja alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak
és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben
biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, - pályázó általi
álláshely-megszüntetéssel együtt járó - 2007. szeptember 30. napját követően hozott
létszámcsökkentési
döntéseihez
kapcsolódó
jogszabályi
kötelezettségeik
teljesítéséhez támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2008. október 1-ig pályázatot nyújt be 3 fő
közalkalmazott jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó
megszüntetésével
kapcsolatos
pénzügyi
kötelezettségeinek
teljesítéséhez
igényelhető támogatásra.
2./ A létszámcsökkentéssel érintett intézmények létszámának alakulása:
Dr. Kenessey. Albert
Kórház-Rendelőintézet
2008. január 1. létszám:
Létszámcsökkentés :

769,25 fő
16
fő

2008. július 1. létszám:

753,25 fő

Ebből korábban pályázott:
Ebből jelenleg pályázandó:

8

fő
3

fő

3./ Az összesített létszám alakulása:
2008.01.01
Önkormányzati intézmények összes létszáma: 1 758,49 fő
Polgármesteri Hivatal létszáma:
96 fő
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága:
67 fő
Városüzemeltetés:
4 fő
Mindösszesen:
1 925,49 fő

2008. 07.01.
1 735,30 fő
96
fő
78
fő
4
fő
1 913,30 fő

4./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállaló
után támogatásban nem részesült.

5./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy fenntartói körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és
polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség.
6./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
tagjának megválasztásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló
183/2006.(X.09.) határozatát – Bereczk Erik nem képviselő bizottsági tag lemondása miatt –
az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem
képviselő tagjává Ádám György Ferenc 2660 Balassagyarmat, Sántha Kálmán u. 4.
szám alatti lakost választja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
221/2008./IX.24./
határozata
az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
tagjának megválasztásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 219/2006.(X.09.)
határozatát – Varga Emese nem képviselő bizottsági tag lemondása miatt – az alábbiak
szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság nem képviselő
tagjává Serfőző Bernadett 2660 Balassagyarmat, Csokonai u. 26. szám alatti lakost
választja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
222/2008./IX.24./
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolót – annak szöveges értékelését és a beszámoló részét
képező 1-9. számú mellékleteket – elfogadja.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
223/2008./IX.24./
határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi
támogatásának II. ütemére vonatkozó igény benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 6.
számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának II. ütemére.
2.) Balassagyarmat Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézményeket tart
fenn.
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 500 fő feletti.
IV. Az önkormányzat
• a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás
közoktatási feladatellátásában és a többcélú kistérségi társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – 2007. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV.
pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – kapacitáskihasználtsági feltételeknek megfelel,

•

a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás
közoktatási feladatellátásában és a többcélú kistérségi társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont
Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – kapacitáskihasználtsági feltételeknek megfelel.
V. Az önkormányzat Magánszemélyek kommunális adója és Helyi iparűzési adó helyi
adó bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.
VI. Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
224/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a 2009. évi víz- és csatornadíj mértékének megállapításához szükséges
adatokról szóló tájékoztatóról

1.) A Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette a Nyugat-Nógrád Vízmű
Kft. által készített tájékoztatót a 2009. évi víz- és csatornadíj megállapításához
szükséges adatokról.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a decemberi testületi ülés előkészítéséhez küldje meg a 2009. évre javasolt
díjakkal kapcsolatos taggyűlési határozatot.
Határidő: 2008. december 1.
Felelős: Nyugat-Nógrád Vízmű Kft ügyvezető igazgatója

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
225/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Svájci – Magyar Együttműködési program keretében
„Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú pályázat
benyújtásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft-vel együttműködésben pályázatot nyújt be a Svájci – Magyar
Együttműködési program keretében Balassagyarmat város ivóvízhálózatának
korszerűsítése érdekében.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester e határozat mellékletét
képező Együttműködési Megállapodás aláírására és a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
Nyugat – Nógrád Vízmű Kft. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 134.)
adószám: 11203393-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-001948, képviseletében Vogel
Csaba ügyvezető
és

Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 12.), adószám: 15450346-2-12, törzsszám: 450340, képviseletében Medvácz
Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) partnerek (továbbiakban
Partnerek) között.
Partnerek jelen együttműködési megállapodás aláírásával együttműködést hoznak
létre abból a célból, hogy Balassagyarmat ivóvízhálózatának korszerűsítése
címen, a Svájci – Magyar Együttműködési Programban keretében meghirdetett,
az Önkormányzat által benyújtott pályázatban meghatározott pályázati célt közös
együttműködéssel valósítsák meg.
Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi továbbá az együttműködő
Partnerek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a partnerek a
projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek,
és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel
biztosítják.
1./ A projekt céljának megvalósítása érdekében a pályázatot az Önkormányzat nyújtja be
2008.09.30-ig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok
Irányító Hatóságához.

2./ A Partnerek közötti együttműködés fenntartása és megfelelő működtetése
mindkét partner kötelezettsége. A pályázatban foglaltak megvalósításáért elnyert
támogatás esetén, a majdan megkötésre kerülő támogatási szerződésben szereplő
önerő teljes összegét a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft. a projekt megvalósítása
ütemének megfelelően biztosítja, erre vonatkozó igényt az Önkormányzat irányában
nem támaszt.
3./ A Partnerek a pályázatban foglalt ütemtervnek és költségvetésnek megfelelően,
annak ismeretében, a jelen megállapodás keretei között vállalnak együttműködést.
4./ Jelen együttműködési megállapodás a benyújtandó pályázat elválaszthatatlan
részét képezi. Az együttműködési megállapodásnak az alulírott felek által elfogadott
módosítása csak írásban lehetséges.
5./ Alulírottak nyilatkoznak, hogy az Önkormányzat által benyújtásra kerülő pályázat
tartalmát, és annak mellékleteit részletesen ismerik, és az abban meghatározott
pénzügyi és szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezőnek ismerik el.
Balassagyarmat, 2008. ………. „ „

Balassagyarmat, 2008. …….. „

„
Nyugat – Nógrád Vízmű Kft.

Balassagyarmat Város Önkormányzata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 225/2008.(IX.24.)
határozata alapján.
Ellenjegyezte:

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial, Félkövér, Dőlt
formázott: Normál, Sorkizárt

…………………………………….
Dr. Gyenes Gabriella
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
226/2008.(IX.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város településrendezési eszközei módosításának
ütemezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
város településrendezési eszközeinek (városrendezési terv) módosításáról szóló
tájékoztatót, és a terv mielőbbi végleges megállapítása érdekében az e határozat
mellékletét képező ütemtervet fogadja el.
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök
módosításának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 9.§ szerinti, megállapításuk előtti végső egyeztetési eljárása során
azt vegye figyelembe.
Határidő: a melléklet szerint, illetve 2008. dec. 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

Melléklet a 226/2008.(IX.24.) határozathoz

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

tennivaló
A véglegesített tervek dokumentálása és megküldése az
érintett önkormányzatoknak, államigazgatási, ill. a tv-ben
előírt más szerveknek végső véleményezésre.
(45 nap) tv. 9.§ (3)
Az érintett lakossággal és társadalmi szervezetekkel
lakossági fórum tartása.
tv. 9.§ (3)
A regionális tervtanácshoz megküldeni véleményezésre.
(30 nap) tv. 9.§ (3)
Az 1. pont szerint véleményezett tervek kifüggesztése.
(30 nap) tv. 9.§ (6) a)
Az állami főépítész jóváhagyásának megkérése a
visszaérkezett vélemények összegzésével a végső
megállapítás előtt.
tv. 9.§ (6) b)
Képviselő-testületi megállapítás (elfogadás)
Hatályba lépés

határidő
2008. okt. 01.

2008. okt. 15.

2008. okt. 15.
2008. nov. 15.
2008. dec. 15.

2008. decemberi ülés
2009. jan. 01.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
227/2008./IX.24./
határozata

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Intézkedési tervének
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosának a 2008. évi
Intézkedési terv időarányos megvalósulásáról szóló tájékoztatóját, s egyben utasítja
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvost, hogy az Intézmény 2008. év IV. negyedévi
gazdálkodása tekintetében különös gondossággal járjon el a likviditási helyzet
szinten tartása, illetve lehetőség szerinti javítása érdekében.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
228/2008./IX.24./
határozata
az alap- és középfokú nevelési és oktatási intézményekben a maximális
csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási törvény
95/A. § (11) pontja alapján kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalhoz annak érdekében,
hogy engedélyezze a 2008/2009. nevelési évben a Kiss Árpád Általános Iskola 14, a
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 3, a Balassi Bálint
Gimnázium 8, a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola 9, valamint a Madách
Imre Kollégium 4 csoportjában a maximális csoportlétszámok 20 %-os túllépését.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
közoktatási intézmények vezetői

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
229/2008./IX.24./
határozata

az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények 2009/2010. tanévi
beiskolázásáról

1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület az általa
fenntartott egyes középiskolákban a 2009/2010. tanévben újonnan indítható
oktatási-képzési formákat, és az azokra beiskolázható tanulók létszámát a
határozat mellékletében felsoroltak szerint engedélyezi.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a középfokú nevelési-oktatási intézmények
igazgatóit, hogy a továbbtanulási lehetőségekről tájékoztassák az érintett
diákokat és szüleiket.

Felelősek: a középfokú nevelési-oktatási intézmények igazgatói
Határidő: 2009. június 30.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2008./IX.24./
határozata

az építményadó bevezetésének lehetőségéről, illetve a magánszemélyek
kommunális adójának emeléséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény változásairól szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 1től nem kívánja bevezetni az építményadót Balassagyarmat illetékességi
területén.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 1től a magánszemélyek kommunális adójának mértékét
lakás esetén 5.000.- Ft-ra,

nem lakás céljára szolgáló építmény, helyiség esetén 6.000.- Ft-ra,
beépítetlen belterületi telek esetén 5.000.- Ft-ra,
nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérlemény esetén 5.000.- Ft-ra
kívánja emelni, ezért felkéri a jegyzőt, hogy a magánszemélyek kommunális
adójáról
szóló
45/1996.(XII.31.)
számú
önkormányzati
rendelet
adómértékeinek emelésére vonatkozó rendelet-tervezetet készítse elő.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
231/2008./IX.24./
határozata

az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
95/2008.(IV.30.) határozatának módosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal történő bővítéssel.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. október 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
232/2008./IX.24./
határozata

Bűnmegelőzési makro modellprojektek támogatására pályázat benyújtásáról és
önerő biztosításáról
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt az
Országos Bűnmegelőzési Bizottság titkársági feladatait ellátó az Igazságügyi és

Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztálya alatt működő Bűnmegelőzési
Osztály által a „Bűnmegelőzési makro modellprojektek támogatására” a
balassagyarmati Szerb-templom környékének felújítása, biztonságosabbá tétele
érdekében.

4. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
saját forrásrészt, legfeljebb 3.500 ezer Ft-ot a 2009. évi költségvetésében
biztosítja.
5. A Képviselő-testület e határozat mellékletében foglalt tartalommal az
Együttműködési megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

Együttműködési megállapodás

1.) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a szerződő felek megállapodnak,
hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázati felhívására benyújtott

„Együtt közösen a Szerb-templom környezetének megújulásáért’ című pályázatban
meghatározott pályázati célt (a projektet) együttműködéssel valósítják meg.
Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi az együttműködő tagok azon
szándékát, hogy a projekt lezárását követően a projektben meghatározott cél (célok)
megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért
eredmények további fenntartását lehetőségeikhez képest biztosítják.
2.) Az együttműködés tagjai az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél
(célok) megvalósításában a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek
és költségvetésnek megfelelően a jelen megállapodás keretei között részt vállalnak.
Az együttműködés tagjai:
Szervezet neve

1.
2.
3.

4.
5.

együttműködés
vezetője:
együttműködő
tag:
együttműködő
tag:
együttműködő
tag:
együttműködő
tag:

I.

Balassagyarmat Város
Önkormányzata
Balassagyarmati Fegyház
és Börtön
Társadalmi
Visszailleszkedést Segítő
Egyesület
Balassagyarmati
Rendőrkapitányság
Mikszáth
Kálmán
Művelődési Központ

Képviselő neve

Medvácz Lajos
dr. Budai István
Fábián Péter
Révész Ákos
Csemniczky Zoltán

3.) Az együttműködés vezetője a főpályázó, illetve a megvalósító szervezet. Az
együttműködés fenntartása, megfelelő működtetése és a tagok közötti koordinációs
feladatok ellátása az együttműködés vezetőjének kötelezettsége. A támogatás
kedvezményezettje (főpályázó) a pályázatban foglaltak megvalósításáért, a
támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a támogatónak
egyszemélyben tartozik felelősséggel. Ez a rendelkezés nem érinti az
együttműködés tagjainak jelen megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért
egymással szemben fennálló felelősségét. Az együttműködő tagok teljesítésének
elmaradásából, illetve a késedelmesen történő teljesítéséből származó károkat az
együttműködés vezetője azokra a tagokra terhelheti, akiknek az felróható.
4.) A projekt megvalósítása érdekében az együttműködés tagjai az alábbi feladatok
megvalósítását vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel
összhangban:
Szervezet neve

1.

1

együttműködés
vezetője:

Balassagyarmat Város
Önkormányzata

II. Feladatok1

Projekt
lebonyolítása,
szervezése,
Szerb-templom
körüli
terület
helyreállítása
munkálataiban történő részvétel,
a
projekt
kommunikálása,

A feladatokat a pályázatban szereplő feladatokra utalással tömören célszerű rögzíteni.

dokumentálása.
2.

együttműködő
tag:

3.

együttműködő
tag:

4.

együttműködő
tag:

5.

együttműködő
tag:

Projekt végrehajtásában való
közreműködés,
szervezési
feladatok ellátása, munkaerő
biztosítása.
Társadalmi
Projekt
szervezése,
Visszailleszkedést
koordinálása,
projekt
Segítő Egyesület
eredményeinek
közzététele,
tájékoztató
összeállításában
történő részvétel.
Balassagyarmati
Járőrözési feladatok ellátása,
Rendőrkapitányság
kiemelten a projektben érintett
területre.
Mikszáth
Kálmán Közösségi tér programjainak
Művelődési Központ
kialakítása, megszervezése.
Balassagyarmati
Fegyház és Börtön

5.) Az együttműködés tagjai a projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli
vagy természetbeli – hozzájárulásukat adják, melyek összesen a projekt teljes
költségének 26 %-át képezik, az alábbi megoszlásban:

1.

együttműködés
vezetője:

2.

együttműködő
tag:
együttműködő
tag:

3.

4.
5.

együttműködő
tag:
együttműködő
tag:
összesen:

Szervezet neve
Balassagyarmat Város
Önkormányzata
Balassagyarmati
Fegyház és Börtön
Társadalmi
Visszailleszke-dést
Segítő Egyesület
Balassagyarmati
Rendőrkapitányság
Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ

Hozzájárulás formája és mértéke
Legfeljebb
3.500.000
Ft
Természet-beli
és
pénzbeli
hozzájárulás
Természetbeli
és
pénzbeli
hozzá-járulás
Természetbeli
és
pénzbeli
hozzá-járulás
Természetbeli
hozzá-járulás
Természetbeli
hozzá-járulás

és

pénzbeli

és

pénzbeli

3.500.000.- Ft

6.) A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejött dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra2:

A pályázati program során helyreállított közterületi műtárgyak, tereptárgyak
Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában vannak és ott is maradnak.

7.) Jelen együttműködési megállapodást csak rendkívüli felmondással jogosult az
együttműködő tag egyoldalúan megszüntetni, az együttműködés vezetője erre nem
jogosult (amennyiben az együttműködés vezetője a megvalósító szervezet, akkor
2

tulajdonjogok, használati jogok, és egyéb más jog részletezése
A pályázati programban létrejövő alkotásokra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhasználási jogot
nyer akár közzététel, akár publikáció, akár egyéb kutatáshoz való felhasználás formájában történő
hasznosításra.

felmondásra a főpályázó sem jogosult). Rendkívüli felmondásra csak a másik tag
súlyos szerződésszegése, vagy olyan ok alapján van lehetőség, amely a
szerződésszerű teljesítést lehetetlenné teszi. Ez utóbbi esetben az érintett
együttműködő tag a felmondását megelőzően köteles egyeztetést kezdeményezni az
együttműködés vezetőjénél a projekt céljának elérése érdekében. A
együttműködésből kiváló tag köteles az együttműködés vezetőjének a kiválás
időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul,
tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról
beszámolni. Köteles továbbá a – jelen együttműködési megállapodás keretében –
használatába kapott vagyontárgyat az együttműködés vezetőjének haladéktalanul,
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt
céljaira felhasználni.
8.) Az együttműködés vezetője jogosult és köteles rendkívüli felmondási jogának
gyakorlásával az együttműködésből kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége,
működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból
veszélyezteti. Az együttműködés vezetője köteles a kizárás írásos indoklását a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Állampénztári Irodájának megküldeni.
Kizárás esetén az elszámolás tekintetében a 7.) pontban írt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
9.) Az együttműködési megállapodás nem szűnik meg a 7.) és 8.) pontban foglalt
felmondások esetében, amennyiben az együttműködésben maradó tagok új együttműködő
tag bevonása mellett vagy anélkül a megállapodást 30 napon belül megfelelően módosítják,
és ahhoz a támogató hozzájárul.

10.) Jelen együttműködési megállapodás a pályázat és a támogatási szerződés
elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a
támogatási szerződésnek a lejárta előtti megszűnése jelen együttműködési
megállapodás megszűnését vonja maga után. Az együttműködési megállapodás
csak írásban módosítható, melyhez a támogató hozzájárulása szükséges.
Szerződő felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést
követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag
írják alá.

Kelt, .......................................

........................................... ........................................... ...........................................
...
...
...
Név (együttműködés
Név (együttműködő tag)
Név (együttműködő tag)
vezetője)
......................................
...........................................
........
...........................................
...
Szervezet
...
Szervezet
P.H
Szervezet
P.H.
P.H.

........................................... ...........................................
...
...
Név (együttműködő tag)
Név (együttműködő tag)
........................................... ...........................................
...
...
Szervezet
Szervezet
P.H.
P.H.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
233/2008./IX.24./
határozata

a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel együttműködési megállapodás aláírásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Fegyház és
Börtönnel kötendő Együttműködési megállapodást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodás aláírására.

a

polgármestert

az

Együttműködési

Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

Együttműködési megállapodás

1.) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a szerződő felek megállapodnak,
hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázati felhívására benyújtott
„Együtt, közösen a Palóc liget természeti környezetének megóvásáért” című
pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) együttműködéssel valósítják
meg.
Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi az együttműködő tagok azon
szándékát, hogy a projekt lezárását követően a projektben meghatározott cél (célok)
megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért
eredmények további fenntartását lehetőségeikhez képest biztosítják.
2.) Az együttműködés tagjai az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél
(célok) megvalósításában a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek
és költségvetésnek megfelelően a jelen megállapodás keretei között részt vállalnak.
Az együttműködés tagjai:
Szervezet neve

1.
2.

3.

együttműködés
vezetője:
együttműködő
tag:
együttműködő
tag:

Képviselő neve

Balassagyarmati Fegyház Dr. Budai István
és Börtön
Társadalmi
Fábián Péter
Visszailleszkedést Segítő
Egyesület
Balassagyarmat Város
Medvácz Lajos
Önkormányzata

4.
5.
6.

együttműködő
tag:
együttműködő
tag:
együttműködő
tag:

Balassagyarmati
Révész Ákos
Rendőrkapitányság
Kiss
Árpád
Általános Görög Imréné
Iskola
Polgárőr Egyesület
Vass Miklós

3.) Az együttműködés vezetője a főpályázó, illetve a megvalósító szervezet. Az
együttműködés fenntartása, megfelelő működtetése és a tagok közötti koordinációs
feladatok ellátása az együttműködés vezetőjének kötelezettsége. A támogatás
kedvezményezettje (főpályázó) a pályázatban foglaltak megvalósításáért, a
támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a támogatónak
egyszemélyben tartozik felelősséggel. Ez a rendelkezés nem érinti az
együttműködés tagjainak jelen megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért
egymással szemben fennálló felelősségét. Az együttműködő tagok teljesítésének
elmaradásából, illetve a késedelmesen történő teljesítéséből származó károkat az
együttműködés vezetője azokra a tagokra terhelheti, akiknek az felróható.
4.) A projekt megvalósítása érdekében az együttműködés tagjai az alábbi feladatok
megvalósítását vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel
összhangban:
Szervezet neve

1.

együttműködés
vezetője:

2.

együttműködő
tag:

3.

együttműködő
tag:

4.

együttműködő
tag:

5.

együttműködő
tag:

6.

együttműködő

3

Feladatok3

Projekt
lebonyolítása,
szervezése,
Palóc
liget
helyreállítása
munkálataiban
történő részvétel, a projekt
kommunikálása, dokumentálása.
Társadalmi
Projekt
szervezése,
Visszailleszkedést
koordinálása,
projekt
Segítő Egyesület
eredményeinek
közzététele,
tájékoztató
összeállításában
történő részvétel
Balassagyarmat Város Projekt
végrehajtásához
Önkormányzata
szükséges feltételek biztosítása,
pályázat
eredményeinek
bemutatása, propagálása,
Balassagyarmati
Kortárssegítők
kiképzése,
Rendőrkapitányság
tájékoztató
füzet
összeállításában
történő
részvétel,
jelzőrendszer
működtetése,
Kiss Árpád Általános Tanulók bevonása a pályázat
Iskola
végrehajtásában,
elért
eredmények
fenntartásában
történő aktív részvétel,
Polgárőr Egyesület
Kortárssegítők
kiképzése,
Balassagyarmati
Fegyház és Börtön

A feladatokat a pályázatban szereplő feladatokra utalással tömören célszerű rögzíteni.

tájékozta-tó
összeállításában
részvétel,jelzőrendszer
működtetése

tag:

füzet
történő

5.) Az együttműködés tagjai a projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli
vagy természetbeli – hozzájárulásukat adják, melyek összesen a projekt teljes
költségének … %-át képezik, az alábbi megoszlásban:

1.

együttműködés
vezetője:

2.

együttműködő
tag:

3.

együttműködő
tag:
együttműködő
tag:
együttműködő
tag:
együttműködő
tag:
Összesen:

4.
5.
6.

Hozzájárulás formája és mértéke
Pénzbeli 200.000 Ft
Természetbeli
hozzájárulás/
50.000 Ft
Társadalmi
Természetbeli
hozzájárulás/
Visszailleszkedést Segítő 100.000 Ft
Egyesület
Balassagyarmat
Város Természetbeli
hozzájárulás/
Önkormányzata
50.000 Ft
Balassagyarmati
Természetbeli
hozzájárulás/
Rendőrkapitányság
150.000 Ft
Kiss Árpád Általános Természetbeli
hozzájárulás/
Iskola
50.000 Ft
Polgárőr Egyesület
Természetbeli
hozzájárulás/
100.000 Ft
700.000 Ft
Szervezet neve
Balassagyarmati
Fegyház és Börtön

6.) A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejött dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4:

A pályázati program során helyreállított közterületi műtárgyak, tereptárgyak
Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában vannak és ott is maradnak.

7.) Jelen együttműködési megállapodást csak rendkívüli felmondással jogosult az
együttműködő tag egyoldalúan megszüntetni, az együttműködés vezetője erre nem
jogosult (amennyiben az együttműködés vezetője a megvalósító szervezet, akkor
felmondásra a főpályázó sem jogosult). Rendkívüli felmondásra csak a másik tag
súlyos szerződésszegése, vagy olyan ok alapján van lehetőség, amely a
szerződésszerű teljesítést lehetetlenné teszi. Ez utóbbi esetben az érintett
együttműködő tag a felmondását megelőzően köteles egyeztetést kezdeményezni az
együttműködés vezetőjénél a projekt céljának elérése érdekében. A
együttműködésből kiváló tag köteles az együttműködés vezetőjének a kiválás
időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul,
tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról
beszámolni. Köteles továbbá a – jelen együttműködési megállapodás keretében –
4

tulajdonjogok, használati jogok, és egyéb más jog részletezése
A pályázati programban létrejövő alkotásokra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhasználási jogot
nyer akár közzététel, akár publikáció, akár egyéb kutatáshoz való felhasználás formájában történő
hasznosításra.

használatába kapott vagyontárgyat az együttműködés vezetőjének haladéktalanul,
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt
céljaira felhasználni.
8.) Az együttműködés vezetője jogosult és köteles rendkívüli felmondási jogának
gyakorlásával az együttműködésből kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége,
működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból
veszélyezteti. Az együttműködés vezetője köteles a kizárás írásos indoklását a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Állampénztári Irodájának megküldeni.
Kizárás esetén az elszámolás tekintetében a 7.) pontban írt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
9.) Az együttműködési megállapodás nem szűnik meg a 7.) és 8.) pontban foglalt
felmondások esetében, amennyiben az együttműködésben maradó tagok új együttműködő
tag bevonása mellett vagy anélkül a megállapodást 30 napon belül megfelelően módosítják,
és ahhoz a támogató hozzájárul.

10.) Jelen együttműködési megállapodás a pályázat és a támogatási szerződés
elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a
támogatási szerződésnek a lejárta előtti megszűnése jelen együttműködési
megállapodás megszűnését vonja maga után. Az együttműködési megállapodás
csak írásban módosítható, melyhez a támogató hozzájárulása szükséges.
Szerződő felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést
követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag
írják alá.
Kelt, Balassagyarmat, 2008. szeptember „

„

........................................... ........................................... ...........................................
...
...
...
Név (együttműködés
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........................................... ...........................................
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Szervezet
P.H.
P.H.
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Szervezet
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

P.H

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
234/2008./IX.24./
határozata

a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5/2008.(IX.16.)
határozatának
felülvizsgálatára
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) bekezdés c.) pontja
alapján egyéni képviselő általi kezdeményezésre a Gazdasági, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság 5/2008.(IX.16.) határozata 2. pontjának felülvizsgálata
tárgyában az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság 5/2008.(IX.16.) határozatának 2. pontja ellen benyújtott felülvizsgálati
kérelemben foglaltak alapján azt nem kívánja megváltoztatni, és a bizottság
döntését helybenhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
235/2008.(X.15.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat 2008.évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
95/2008.(IV.30.) határozatának módosításáról
1./
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja
Balassagyarmat
Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítását a határozat
mellékletét képező tartalommal történő bővítéssel.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtéteelére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
236/2008.(X.15.) h a t á r o z a t a
a kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése (ÉMOP-20083.1.2.B.)
tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 167/2008.(VIII.18.) határozat módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kistérségek
központi
településeinek közlekedésfejlesztése (ÉMOP-2008-3.1.2./B.) tárgyú pályázat
benyújtásáról szóló 167/2008.(VIII.18.) határozata 2.pontja helyében az alábbi 2.pont lép:
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
saját
forrásrészt 2009. évi költségvetésében az alábbi táblázatban rögzítettek
szerint
biztosítja:
Saját forrás:
Igényelt támogatás
Projekt összköltsége
Támogatási intenzitás

122.594.373.- Ft
200.000.000.- Ft
322.594.373.- Ft
62,00 %

2./
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. október 16.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
237/2008.(X.15.) h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
pályázati kiírásának módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/008.(IX.24.)
határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
pályázati kiírásait az alábbiak szerint módosítja:
a./ A hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók számára, illetve a
felsőoktatási tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok
támogatására kiírt 2009. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályá-

zat pályázati felhívásaiban a jogosultak körét az államilag támogatott
hallgatókon
túl kiterjeszti azon költségtérítéses hallgatókra is, akik a pályázati felhívás
egyéb
feltételeinek maradéktalanul megfelelnek.
b./ A pályázati feltételek egyéb tekintetben változatlan tartalommal érvényben
maradnak.
2./
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.pontjában
meghatározott
pályázati feltételekben szükséges változtatások közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2008. október 16.
Felelős: Dr.Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
238/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a Városi Idősek Otthonában lakók és dolgozók étkeztetésének biztosításáról, illetve az
Önkormányzat fenntartásában működő konyhai kapacitások kihasználtságáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Idősek
Otthonának Igazgatóját, hogy az Otthonban lakók és dolgozók étkeztetésének
biztosítása érdekében keresse meg a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Igazgatóját. Találjanak megoldási lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy az
intézményben működő konyha szabad kapacitásával hogyan és milyen feltételekkel
biztosítható a Városi Idősek Otthonában az étkeztetés ellátása. Az Intézményvezetők
javaslataikat legkésőbb 10 napon belül küldjék meg a Polgármesternek.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy
az Önkormányzat által működtetett konyhák kapacitás kihasználtságára, valamint
műszaki állapotának felmérésére készíttessen elemzést és arról tájékoztassa a
polgármestert.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pontokban foglaltakat terjessze
a Képviselő-testület elé.
Határidő: az 1. pont vonatkozásában: 2008. november 07.
Felelős: a megjelölt Intézmények Igazgatói
Határidő: a 2. pont vonatkozásában: 2008. november 30.
Felelős: jegyző
Határidő: a 3. pont vonatkozásában: 2008. novemberi és decemberi ülésekre
Felelős: polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
239/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2007 – 2008 évi beszámolójának
elfogadásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2007 – 2008 évi
beszámolóját.

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
240/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város hulladékudvarának és a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteinek megvalósításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e határozat 1. számú
mellékletében foglalt „A” típusú hulladékudvar, továbbá a 24 db hulladékgyűjtő szigetre
kijelölt egyenként 8,6x1,6 m (13,76 m2) nagyságú területeket jelöl ki. A hulladékudvart és
a hulladékgyűjtő szigeteket közfeladat ellátás céljára, a feladat ellátásának idejéig,
tulajdonváltozás nélkül, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Önkormányzati
Társulásnak
térítésmentesen, használatra átadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a területek használatba adásáról
intézkedjen e határozat 2. számú melléklete (Megállapodás) alapján.
Határidő: 2008. október 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

2. számú melléklet
Megállapodás
amely létrejött Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12., képviseletében: Medvácz Lajos polgármester,
és
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) 2100 Gödöllő, Dózsa
György u. 69., képviseletében: Gémesi György elnök között az alábbiak szerint:
1.

Felek rögzítik, hogy Balassagyarmat településen a Zöld Híd Program keretében a
Társulás által végrehajtott beruházásban Hulladékgyűjtő szigetek kerülnek kialakításra
az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló balassagyarmati ingatlanok
körülhatárolt részein:
Hulladékgyűjtő szigetek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ipolypart út (Sportcsarnokkal szemben, műfüves pálya bekötő útja mellett
384/1
Jópalócok utca mellett (Felsőmalom úti bekötő földút kereszteződése előtt
765/11
Semmelweis utca (a zsákutcát jelző táblától)
860
Rákóczi út 64. (Plus áruház mellett, a Kórház felé, a parkoló melletti terület) 841
Óváros tér, Szerb utca (a játszótér mellett)
595/1
Ady E. utca és az Erdélyi J. u. sarkánál
298/17
Madách liget, a 8. tömbház É-i oldala)
398/17
Szondi utca vége (a Kecske ligetnél)
205/4
Hősök tere (a trafó mellett)
97
Dózsa Gy. út (Társasházak mellett)
1323/6
Achim A. u. eleje
1237/11
Perczel M. u. eleje és a templom közötti terület
2637/28
Mártírok útja torkolata (a vasúti gyalogos felüljárónál)
2282
Mártírok útja, Nyírjesi út találkozása (a kis bolt melletti zöldterület)
2200/2
Horváth Endre út, Nyírjesi út sarka (betonozott részen, a buszmegálló mögött)
2733/2
Fáy út, Szügyi út sarka (a szervízút mellett)
1975
Május 1. út vége (Böjtös utcánál, a D-i magasabb légvezetékes oldalon)
3121
Május 1. úti játszótér mellett
3120/10
Újkóvár városrész, Bekötő út (a vasúti átjáró előtt)
5008
Nyírjes üdülő terület, Fenyves út vége (Szakképző Iskola melletti terület)
5234/3
Szontágh P. u. 44. (Csecsemőotthon bejárata mellett)
1037/48
Mikszáth K. út 19-23. (Hőközpont melletti parkoló)
808
Hunyadi út TIGÁZ melletti parkoló (Dózsa Gy. Iskola kerítése mellett)
1357/18
Arany J. út eleje (Rákóczi út felőli részén)
1183/7

2.

A hulladékgyűjtő szigetek, a fenti ingatlanokon 8,6 m hosszúságú és 1,6 m szélességű
területeken kerülnek kialakításra (13,76 m 2), e területeken 5 db 1100 literes
gyűjtőedényzet kap helyet: melyek közül 2 db sárga színű műanyag hulladékok; 2 db
kék színű papír hulladékok; 1 db zöld színű üveg hulladékok elhelyezésére szolgál.

3.

A hulladékgyűjtő szigetek jogszabályokban előírt módon történő kiépítését,
működtetését, a szükséges engedélyek beszerzését a Társulás végzi. A Társulás

feladata a területek akadály- és síkosság-mentesítésnek a biztosítását is magában
foglalja.
4.

A hulladékgyűjtő szigetek felépítményei a Társulás tulajdonába kerülnek, míg az altalaj
továbbra is az Önkormányzat tulajdonában marad. Jelen megállapodás keretében az
Önkormányzat a felépítmények alatt elhelyezkedő altalajt térítésmentesen a Társulás
használatába adja.

5.

Az altalaj térítésmentes használatát az Önkormányzat a környezetvédelmi feladatának,
mint közfeladatnak ellátása céljából adja. A térítésmentes használatot az Önkormányzat
mindaddig köteles biztosítani, ameddig a Társulás tagja és a Társulás a létesítmények
rendeltetésszerű üzemeltetésének eleget tesz.

6.

Jelen megállapodással összefüggő jogvitájuk esetén felek kikötik a Balassagyarmati
Városi Bíróság, illetve a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét.

Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
Dátum:

Dátum:

Balassagyarmat, 2008. október …

……………………………………………..

Balassagyarmat Város Önkormányzata

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
nevében

nevében
Medvácz Lajos
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Gyenes Gabriella
aljegyző

Gémesi György
elnök

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
241/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a Városi Idősek Otthona 2007. évi és 2008. I. félévi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Idősek
Otthona igazgatójának az intézmény 2007. évi és 2008. évi I. félévi működéséről szóló
beszámolóját a mellékelt tartalommal.

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
242/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata
2009. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata
2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2009. évben terven felüli ellenőrzésként a
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolában végezzen vizsgálatot az
intézmény belső szabályozottságának megfelelőségére vonatkozóan.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltakat folyamatosan
kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző
Határidő: a 2. pont vonatkozásában: 2009. június 30.
a 3. pont vonatkozásában 2009. december 31.

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
243/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda alapító okiratának
módosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító
okiratának 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„7.) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 670.”
2.) A Központi Óvoda alapító okiratának 15.) pontja, ötödik francia bekezdésében az
intézmény címe az alábbiakra változik:
„– Nyírjesi út 12.”
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a változást
vezesse át.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
244/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ)
alapító okiratának módosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GAMESZ alapító
okiratának 11. pontjából törli a:
„Palóc liget 2 hrsz, 72 m2 szolgálati lakás” szövegrészt.
2.) A lakás további hasznosításáról a későbbiekben a Képviselő-testület egyedi döntést
hoz.
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a változást
vezesse át.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
245/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 1. szám alatt lévő 1530/1/A/14 hrsz-ú
ingatlan elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szomora Béláné
Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti lakos részére a Balassagyarmat, Kossuth u.
1. szám alatt lévő 1530/1/A/14 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló – többször módosított – 14/1997.(IV.09.)
rendelet 4. §-ában foglalt feltételekkel, 1.620.000.- Ft forgalmi értéken elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
246/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Kóvári u. 7/A. tetőtér 1. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laukó Vince és neje
Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. tetőtér 1. szám alatti lakosok részére a Balassagyarmat,
Kóvári u. 7/A. tetőtér 1. szám alatt lévő 291/A/13 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló – többször módosított –
14/1997.(IV.09.) rendelet 4. §-ában foglalt feltételekkel, 4.410.000.- Ft forgalmi értéken
elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
247/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Péter László és neje
Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. szám alatti lakosok részére a Balassagyarmat,
Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. szám alatt lévő 291/A/27 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló – többször módosított –
14/1997.(IV.09.) rendelet 3. §-ában foglalt feltételekkel, 4.410.000.- Ft forgalmi értéken
elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
248/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Kóvári u. 7/B. tetőtér 2. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gubó János és neje
Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 2. szám alatti lakosok részére a Balassagyarmat,
Kóvári u. 7/B. tetőtér 2. szám alatt lévő 291/A/28 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló – többször módosított –
14/1997.(IV.09.) rendelet 3. §-ában foglalt feltételekkel, 4.410.000.- Ft forgalmi értéken
elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
249/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Janák Zsuzsanna
Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. szám alatti lakos részére a
Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. szám alatt lévő 3124/A/5 hrsz-ú
ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
szóló – többször módosított – 14/1997.(IV.09.) rendelet 3. §-ában foglalt feltételekkel,
4.920.000.- Ft forgalmi értéken elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
250/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Rákóczi u. 96/A. II/3. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkasné Baranyi
Erzsébet Balassagyarmat, Rákóczi u. 96/A. II/3. szám alatti lakos részére a
Balassagyarmat, Rákóczi u. 96/A. II/3. szám alatt lévő 897/A/11 hrsz-ú ingatlant az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló –
többször módosított – 14/1997.(IV.09.) rendelet 3. §-ában foglalt feltételekkel,
5.390.000.- Ft forgalmi értéken elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
251/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 2. A. lh. II/2. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Imre
János
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. A. lh. II/2. szám alatti lakos részére a Balassagyarmat,
Dózsa Gy. u. 2. A. lh. II/2. szám alatt lévő 1346/9/A/8 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló – többször módosított –
14/1997.(IV.09.) rendelet 3. §-ában foglalt feltételekkel, 2.970.000.- Ft forgalmi értéken
elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
252/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 2. B. lh. III/4. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Gyuláné
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. B. lh. III/4. szám alatti lakos részére a Balassagyarmat,
Dózsa Gy. u. 2. B. lh. III/4. szám alatt lévő 1346/9/A/28 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló – többször módosított –
14/1997.(IV.09.) rendelet 4. §-ában foglalt feltételekkel, 5.300.000.- Ft forgalmi értéken
elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
253/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Móricz Zs. u. 4 .ép. II. lh. IV/1. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátyás Péter és neje
Mátyás Péterné Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. ép. II. lh. IV/1. szám alatti lakosok
részére a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. ép. II. lh. IV/1. szám alatt lévő 961/5/A/24
hrsz-ú ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló – többször módosított – 14/1997.(IV.09.) rendelet 3. §-ában foglalt
feltételekkel, 5.940.000.- Ft forgalmi értéken elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
254/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Madách liget 14 .ép. I. lh. IV/3. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Árpásné Baráz Angelika
Balassagyarmat, Madách liget 14. ép. I. lh. IV/3. szám alatti lakos részére a
Balassagyarmat, Madách liget 14. ép. I. lh. IV/3. szám alatt lévő 298/6/A/13 hrsz-ú
ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
szóló – többször módosított – 14/1997.(IV.09.) rendelet 3. §-ában foglalt feltételekkel,
5.500.000.- Ft forgalmi értéken elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
255/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Zichy u. 7. fsz. 2. szám alatti lakás
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tupi Lajos és Oláh Sára
Balassagyarmat, Zichy u. 7. fsz. 2. szám alatti lakos részére a Balassagyarmat, Zichy u.
7. fsz. 2. szám alatt lévő 587/A/2 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló – többször módosított – 14/1997.(IV.09.)
rendelet 4. §-ában foglalt feltételekkel, 1.820.000.- Ft forgalmi értéken elidegeníti.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. január 15-ig tartja fenn.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
256/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a Felsőmalom út keleti végén történő lakóterület kialakítással kapcsolatos
megállapodás tervezet elfogadásáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a Felsőmalom út keleti végén kialakítható 5 db építési telek területének
belterületbe vonása és kialakítása érdekében az e határozat mellékletét képező
megállapodást a telekalakításban érintett tulajdonosokkal aláírja és az aláírást követően a
szükséges hatósági eljárásokat kezdeményezze.
Határidő: a megállapodás megkötésére: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (székhelye: 2660.
Balassagyarmat, Rákóczi út 12, képviseletében: Medvácz Lajos polgármester)
(továbbiakban: Önkormányzat), valamint
Dr. Tóth Szabolcs (Balassagyarmat, Bargár Ödön út 2.), Darányi András (Balassagyarmat,
Achim András út 5.) (továbbiakban együttesen: Tulajdonosok) között a balassagyarmati
Felsőmalom utca északi oldalán kialakítandó – a ingatlan-nyilvántartásban 3196/1 – 3196/5
hrsz megjelölésre kerülő – építési telkek belterületbe vonása, kialakítása és közmű
ellátottságának biztosítása érdekében az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Megállapodó felek előzményként kölcsönösen elismerik és rögzítik az alábbiakat:
-

-

-

-

Tulajdonosok belterületbe vonási és telekalakítási eljárást kezdeményeztek a
korábban külterület 016/3, és 025/11 hrsz-ú földrészleten, e megállapodás 1.
számú mellékletét képező megosztási vázrajz szerint, a város rendezési
tervének megfelelően. Ennek keretében tulajdonosok az 5066 m2-es területet
meg kívánják osztatni 5 db. építési telek kialakítása céljából. Tulajdonosok
rendelkeznek az Erdészeti Igazgatóság 19.3/5545/2007 számon kiadott
engedélyével, a 025/11 hrsz alatt nyilvántartott erdőterület erdőművelésből
való kivonására.. A jogerős Erdészeti Igazgatósági, és esetlegesen felmerülő
más hatóságok által adott engedélyek alapján elvégzik a telekalakításhoz
szükséges fakivágást és tereprendezést. A fakivágás és tereprendezés
kapcsán esetlegesen felmerült mindennemű költséget Tulajdonosok
kötelesek állni.
Korábbi telekalakítás során az akkori tulajdonosok a Felsőmalom utca teljes
szakaszában megterveztették és a szükséges vízjogi létesítési engedélyt
megszerezték az ivóvíz és szennyvíz hálózat kiépítéséhez. A Felsőmalom
utca nyugati szakaszán, a 3187/1 – 3187/18 hrsz-ú ingatlanig, a tervek
alapján az ivóvízvezetéket a Tulajdonosok kiépítették. A megépített
ivóvízvezeték a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft. üzemeltetésébe átadásra került.
Az Önkormányzat a Nógrádmarcal, Iliny, Csitár községek és Balassagyarmat
Város közötti társulási megállapodás keretében elvégzett szennyvízberuházás
során kiépíti a Felsőmalom utca nyugati szakaszán a 3187/1 – 3187/18 hrszig a szennyvíz gerincvezetéket, valamint az utca déli oldalán fekvő ingatlanok
vonatkozásában a rácsatlakozó vezetékek is kiépítésre kerülnek. E beruházás
nem érinti a Felsőmalom utca északi oldalának nyugati felén fekvő ingatlanok
(3187/1 – 3187/18 hrsz) vonatkozásában a rácsatlakozó vezetékek kiépítését.
Az Önkormányzat a Felsőmalom utca nyugati részén (3187/1 – 3187/20
hrsz-ig) hengerelt útalap készítéséről gondoskodott a földút stabilizálása
érdekében. A Felsőmalom utca további szakaszán útépítésre, útalap építésre
a szerződés aláírásáig nem került sor.

-

-

-

Korábbi telekalakítás során az akkori tulajdonosok a Felsőmalom utca teljes
szakaszában megterveztették, majd a gázellátási terv alapján, a
hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetve a TIGÁZ a Felsőmalom utca
nyugati szakaszában (3187/1 – 3187/31 hrsz) kiépítette a gázvezeték
hálózatot.
Korábbi telekalakítás során az akkori tulajdonosok megrendelése alapján az
ÉMÁSZ megépítette a Felsőmalom utca teljes szakaszán a kisfeszültségű
elektromos erőátviteli és közvilágítási hálózatát, melynek vonatkozásában a
most kialakítandó ingatlanok előtt a lámpatestek felszerelése nem történt
meg, egyebekben a beruházás teljeskörűen lezárult.
A Felsőmalom utcában a fentiekben rögzítettek szerint megvalósult ivóvíz,
gáz és kisfeszültségű elektromos erőátviteli és közvilágítási hálózatának
vázrajzait e megállapodás 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

2. Tulajdonosok vállalják, hogy az 1. pont első bekezdésében körülírt terület
belterületbe vonási eljárásához szükséges földmérési munkarészeket elkészíttetik, és
azokat a jogszabályban foglalt eljárás lefolytatása céljából kellő példányszámban az
Önkormányzat rendelkezésére bocsátják. Tulajdonosok vállalják továbbá a
művelésből kivonással, belterületbe vonással és telekalakítási eljárással
kapcsolatosan felmerülő mindennemű eljárási költség megfizetését. Önkormányzat
rögzíti, hogy tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi előírások alapján
belterületbe vonást csak az Önkormányzat kezdeményezhet, azt csak azon esetben
kezdeményezi, ha a Tulajdonosok ennek költségeit előzetesen részére megfizetik.
3. Megállapodó felek az 1. pontban megjelölt beruházások vonatkozásában kijelentik,
hogy az ott rögzített állapot megfelel az e megállapodás aláírásakor fennálló
helyzetnek és ezek vonatkozásában a későbbiekben egymás felé semminemű
követelést nem támasztanak.
4. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy e megállapodás 1. pontjának 5.
bekezdésében megjelölt útkialakítási munkákon túl a teljes Felsőmalom utcában az
út megfelelő földút profillal történő kialakítása a telekalakítás feltétele, mely a telkeket
alakító Tulajdonosok kötelezettsége. Ennek kapcsán az Önkormányzat irányában
semminemű követelést nem támaszthatnak.
5. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28§ (1) bekezdése alapján: „ A helyi
építési szabályzatban, illetőleg a szabályozási tervben a területre előírt kiszolgáló
utakat és közműveket az újonnan beépítésre szánt, illetőleg a rehabilitációra kijelölt
területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell
valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást
nem kötelez, a települési önkormányzat feladata.” E megállapodás alapján a
megvalósítás a Tulajdonosok kötelezettsége, erre vonatkozóan az Önkormányzat
irányába semminemű követelést nem támasztanak.
6. Megállapodó felek a 4. pontba foglaltak alapján rögzítik, hogy Tulajdonosok
kötelezettségeinek körébe tartoznak – a kiszolgáló út és a közművek biztosításának
keretében - az alábbi feladatok ellátása is:
- Tulajdonosok kötelesek az e megállapodás 1. pontjának 7. bekezdésében
meghatározottak szerint, a most kialakítandó ingatlanok előtt a lámpatestek
felszerelését biztosítani. Ennek kapcsán az Önkormányzat irányába
semminemű követelést nem támasztanak.
- Tulajdonosok kötelesek az e megállapodás 1. pontjának 4. bekezdésében
meghatározottak szerint a Felsőmalom utca nyugati szakaszán a most

-

kialakítandó ingatlanok vonatkozásában a rácsatlakozó vezetékek kiépítésre.
Megállapodó felek rögzítik, hogy a rácsatlakozás lehetőségének mielőbbi
megvalósítása érdekében kölcsönös együttműködés alapján törekednek a
beruházás mielőbbi lebonyolítására, melynek keretében esetlegesen külön
megállapodásban kerül rendezésre a rácsatlakozás költségének mértéke,
valamint ennek megfizetésének módja. Megállapodás elmaradása esetén a
rácsatlakozó
vezetékek
kiépítése
megmarad
a
Tulajdonosok
kötelezettségeként, melyre vonatkozóan az Önkormányzat irányába
semminemű követelést nem támaszthatnak.
Tulajdonosok kötelesek a Felsőmalom utca keleti felén fekvő most
kialakítandó ingatlanok vonatkozásában a gerincvezeték és a rácsatlakozó
vezetékek kiépítésére.

7. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy e megállapodásban
foglaltak – esetleges további telekértékesítés esetén – az új tulajdonosokkal
megismertetik és egymás közötti megállapodásukban rögzítik, hogy az új
tulajdonosok az Önkormányzat irányába nem támaszthatnak e megállapodásban
foglaltakkal ellentétes igényeket. Ennek elmulasztása esetén mindennemű
kötelezettség és helytállás az eredeti, telekalakító tulajdonosokat terheli.
8. Szerződő felek felmerülő vitás kérdéseiket egyezség útján kívánják rendezni,
bíróságon a keresetindítás lehetőségével csak ennek eredménytelensége esetén
élnek. Ezen esetben szerződő felek alávetik magukat a Balassagyarmat Város
Bíróság kizárólagos illetékességének.
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a telekalakításról szóló
85/2000. (XI.8.) FVM rendelet, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzatának
érintett rendeleteinek rendelkezései az irányadók.
10. Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Balassagyarmat, ………………………..
………………………………
Medvácz Lajos
polgármester

……………………………….
Dr. Tóth Szabolcs
tulajdonos
……………………………….
Darányi András
tulajdonos

Ellenjegyezte:
………………………………….
Dr. Gyenes Gabriella
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
257/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 3148/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a balassagyarmati 518/A/1
és az 5001 hrsz-ú ingatlanok cseréjével történő megszerzésére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DT-Omega Kft
tulajdonában lévő, Balassagyarmat 3148/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáért cserébe
elidegeníti a DT-Omega Kft-nek az önkormányzati tulajdonú, Balassagyarmat 518/A/1 és
az 5001 hrsz-ú ingatlanokat a határozat mellékletét képező szerződés-tervezetben
foglalt feltételekkel, 2008. november 30-ig megkötendő csereszerződés esetén.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

INGATLAN CSERESZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u.12. KSHszámjel: 15450346-7511-321-12 - képviseletében Medvácz Lajos polgármester) alatti,
másrészről
DT-OMEGA KFT Cégjegyzékszám: 12-09-004744, Stat.számjel: 13559566-7414-113-12,
2660 Balassagyarmat, Vár u.2.sz.-képviseletében Oravecz Tibor ügyvezető - között alulírott
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában áll a balassagyarmati 518/A/1 hrsz.
alatti üzlethelyiség megjelölésű 328 m2 területű ingatlan és a közös tulajdonból az alapító
okirat szerint ahhoz tartozó 3280/5997 eszmei tulajdoni hányad (a továbbiakban: 518/A/1
hrsz. alatti ingatlan). Az ingatlan tulajdoni lapján az OTP és Kereskedelmi Bank Rt
275.000.000.-Kettőszázhetvenötmillió Ft erejéig keretbiztosítási jelzálogjog van bejegyezve.
Felek az ingatlan nettó forgalmi értékét 41.000.000.- Ft-ban jelölik meg.
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában áll a balassagyarmati 5001 hrsz. alatti
beépítetlen terület megjelölésű 1 ha 8804 m2 területű ingatlan. Felek az ingatlan nettó
forgalmi értékét 9.402.500.- Ft-ban jelölik meg.
Balassagyarmat Város Önkormányzata kijelenti, hogy képviselő-testülete kezdeményezte a
5001 hrsz-ú földrészek övezeti besorolását kereskedelmi-gazdasági övezetre. A Képviselő
testület - a jelenleg folyamatban lévő hatósági véleményezés után -, a terület övezeti
besorolását legkésőbb 2009. március 31-ig jóváhagyja.
2./ A DT-OMEGA KFT tulajdonában áll a balassagyarmati 3148/5 hrsz. alatt felvett,
telephely és raktár megjelölésű 1 ha 9324 m2 területű ingatlan. Az ingatlan tulajdoni lapján
az ERSTE Bank Hungary Nyrt. javára 70.000.000.-Hetvenmillió Ft erejéig, ezen túlmenően
az ERSTE Bank Nyrt javára 15.000.000.-Tizenötmillió Ft erejéig keretbiztosítási jelzálogjog
van bejegyezve. Felek az ingatlan nettó forgalmi értékét egyezően 40.402.500.- Ft-ban jelölik
meg.
3./ Balassagyarmat Város Önkormányzata cserébe adja a tulajdonában álló balassagyarmati
518/A/1 hrsz. és 5001 hrsz. alatt felvett két ingatlant, a DT-OMEGA KFT tulajdonában álló
3148/5 hrsz. alatt felvett ingatlanért.
4./ DT-OMEGA KFT cserébe adja a tulajdonában álló balassagyarmati 3148/5 hrsz. alatt
felvett ingatlant, a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában álló 518/A/1 hrsz.
alatti és 5001 hrsz. alatt felvett két ingatlanért.
5./ Felek megállapodnak abban, hogy a cserében érintett ingatlanok forgalmi értékének
különbözete elszámolására az alábbiakban: DT-OMEGA KFT ezen szerződés aláírását
követő 15 napon belül megfizet 10.000.000.-Ft összeget Balassagyarmat Város

Önkormányzata
Képviselő-testületének
elszámolási számlájára.

11741017-15450346

számú

költségvetési

Felek rögzítik, hogy az ÁFA felszámítása és megfizetése a jelenleg érvényes ÁFA tv. szerint
történik.
6./ Felek a cserébe kapott ingatlanok vonatkozásában az azokat megszerző fél javára a
birtokba lépés időpontját kölcsönösen a szerződés aláírását követő 60 napon belül
határozzák meg.
7./ Felek kölcsönösen szavatolják, hogy az általuk cserébe adott ingatlanokat a szerződés
aláírását követő 60 napon belül tehermentesítik. Ez alatt azt értik, hogy az ingatlan jelenlegi
tulajdonosai kötelesek gondoskodni arról, hogy a keretjelzálogjog jogosultjai az érintett
ingatlanok tulajdoni lapjáról a bejegyzett terhet törölje.
Felek tudomással bírnak arról, hogy amennyiben az általuk cserébe adott ingatlan tulajdoni
lapjáról az arra bejegyzett teher törlése bármilyen okból a vállalt határidőn belül nem
történne meg, úgy – a 8. pontban írtakon túl – ezzel a másik Félnek esetlegesen okozott
kárért felelnek.
Amennyiben a törléshez a teher jogosultja szerződésmódosítást igényel, úgy Felek kijelentik,
hogy egymással együttműködnek, ebben a körben a bank által igényelt esetleges szerződés
módosítást a másik Fél érdekében – amennyiben az a szerződés tartalmát érdemben nem
érinti – aláírják.
8./ Felek kikötik a Ptk.320.§.(1) bek. alapján a szerződéstől való egyoldalú elállás jogát arra
az esetre, ha a másik fél az általa cserébe adott ingatlanra bejegyzett teher törlésére, a teljes
tehermentesítésre az e szerződés szerint nyitvaálló határidőt nem teljesítette. Az egyoldalú
elállás joga az annak gyakorlására jogosult Fél számára a szerződés aláírását követő 61.
naptól kezdődően nyílik meg.
9./ Cserélő Felek kijelentik, hogy a tulajdonukban álló ingatlanok az 1. pontban jelölteket
meghaladóan per-, igény és tehermentesek. Felek kölcsönösen szavatolják azt, hogy az
általuk cserébe adott ingatlanok a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, azok rejtett
hibájáról a Feleknek tudomásuk nincs.
Felek kölcsönösen szavatolják, hogy a cserébe adott ingatlanokban harmadik személynek
semmilyen rendelkezési joga nincs, Felek az ingatlanok tulajdonjogát minden teher és
korlátozástól mentesen szerzik meg.
10./ Felek a tényleges birtokba lépéstől kezdődően jogosultak a cserébe kapott ingatlanok
hasznait szedni, kötelesek azok terheit viselni a kárveszéllyel együtt. Felek a birtokbaadásig
a cserébe adott ingatlanok valamennyi díj és rezsiköltségét megfizetni és a tényleges
birtokba lépéssel egyidejűleg igazolni tartoznak. Felek a birtokba lépés napján az
ingatlanokban felszerelt közmű mérőórák állását egyeztetik, az elszámolás alapját ez
szolgáltatja.
11./ Feleknek elidegenítési és szerzési képességét tv-es rendelkezés nem korlátozza.
Balassagyarmat Város Önkormányzata települési önkormányzat, a DT-OMEGA KFT
Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. Felek
szerződéskötési korlátozás alatt nem állnak, képviseletükben aláíró természetes személyek
pedig kijelentik, hogy a képviseletükben eljárhatnak, jogokat szerezhetnek és
kötelezettségeket vállalhatnak.
A DT-OMEGA KFT a szerződéshez csatolja 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási
címpéldányát.

Balassagyarmat Város Önkormányzata ezennel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, egyben
kéri, hogy a balassagyarmati 518/A/1 hrsz. és 5001 hrsz. alatt felvett ingatlanok tulajdonjoga
– az értékkülönbözetként megfizetett 10.000.000.-Ft megfizetésének igazolását követően csere jogcímén DT-OMEGA KFT javára bejegyzésre kerüljön.
DT-OMEGA KFT ezennel a kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, egyben kéri, hogy a
balassagyarmati 3148/5 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjoga – az értékkülönbözetként
megfizetett 10.000.000.-Ft megfizetésének igazolását követően – csere jogcímén
Balassagyarmat Város Önkormányzata javára bejegyzésre kerüljön.
Balassagyarmat Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az értékkülönbözet
kiegyenlítésével egyidejűleg a DT-OMEGA KFT tehermentes tulajdonjogának az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges - és arra alkalmas - írásbeli bejegyzési
engedélyt (hozzájáruló nyilatkozatot) megadja.
Ezen tulajdonjogok átvezetését a felek kölcsönösen és együttesen kérik.
11./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződéskötésből következően keletkező, jogszabály alapján,
felmerülő költségeket – ide értve a csere révén fizetendő szerzési illetékköltséget - a felek
maguk viselik. Ezen csereszerződés készítésének teljes költségét a DT OMEGA Kft viseli.
12./ Felek - jelen okiratban foglaltakat tényvázlatnak is tekintve - a szerződés elkészítésével,
ellenjegyzésével és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő teljes jogkörű képviseletük
ellátásával Dr. Czudar Sándor ügyvédi irodáját (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.)
bízzák meg.
Felek a Ket. 78.§ (4) bekezdése alapján kifejezetten kérik, hogy az ingatlan-nyilvántartási
eljárás során esetlegesen küldött hiánypótlás, valamint a döntést tartalmazó határozat
részükre közvetlenül is kézbesítésre kerüljön.
13./ Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a szerződés, valamint mindazok a
nyilvántartások tartalmazzák, amelyek az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés céljából
szükségesek.
14./ A jelen szerződés csak írásban, közös megegyezéssel módosítható, a szóban vagy
ráutaló magatartással létrejött módosítás érvénytelen.
15./ Felek rögzítik: a szerződés a ……………….. napján kiállított hiteles tulajdoni lap alapján
készült.
16./ Eladó kijelenti: képviselő-testülete az 1. és 2. pontban jelölt ingatlanok cseréjéhez a
…….. (…...) sz. határozatával hozzájárult. Felek a határozatot a szerződéshez csatolják.
17./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a cserére vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződés hat egymással megegyező pl-ban készült, amelyet szerződő felek annak
átolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és helyen hh. aláírták.
Balassagyarmat, 2008. október …..

Balassagyarmat Város Önkormányzata
cserélő
Medvácz Lajos polgármester

DT-OMEGA KFT
cserélő
Oravecz Tibor ügyvezető

Készítettem és ellenjegyzem:
Balassagyarmat, 2008. október …….
Dr. Czudar Sándor ügyvéd
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
258/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 1183/10 hrsz-ú közterületből részterület hasznosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező,
balassagyarmati 1183/10 hrsz-ú, összesen 1 ha 1093 m2 közterület megnevezésű
ingatlanából megosztás után a mellékelt vázlatrajzon jelölt ~ 53 m 2 nagyságú
részterületet kivon a forgalomképtelen vagyoni körből és átsorolja a forgalomképes
vagyoni körbe, beépítetlen terület megnevezéssel.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező,
balassagyarmati 1183/10 hrsz-ú, összesen 1 ha 1093 m2 nagyságú közterület
megnevezésű ingatlanából megosztás után ~ 53 m2 nagyságú részterületet elidegenít a
Transz & Cargo Kft. (székhely: 2660 Balassagyarmat, Mártírok u. 71. szám) részére, az
alábbi feltételekkel:
- a terület határrendezési munkarészének elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő
feladata,
- a vételárat az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni,
- a telekhatár-rendezéssel és az adás-vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik,
- az elidegenítésre kerülő területen meglévő közművek esetleges kiváltásának költsége
a vevőt terheli,
- az Arany János u. 2-4. szám alatti társasházi épület tetején lévő kiegyenlítő tartályt és
a közterületen beásott három olajtartályt eltávolítja,
- a közterületen lévő közvilágítást szolgáló kandelábert saját költségén áthelyezteti és
a felmerülő szakhatósági költségeket fedezi,
- a területrész vételára 8.000.- Ft/m2 + ÁFA
3.) A Képviselő-testület a fentiek szerinti eladási ajánlatát 2009. június 30-ig megkötendő
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő tartalmú
adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2009. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
259/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a helyi szociális ellátórendszer hatékonyságának javítása érdekében meghozandó
intézkedések meghatározásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy a
helyi szociális segélyezési rendszerben felelhető visszaélések visszaszorítása érdekében
szükséges és jogilag lehetséges rendelet módosításokra – különös tekintettel a
vagyonosodási vizsgálat lefolytatásának lehetőségére – a soron következő Képviselőtestületi ülésen tegyen javaslatot.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
260/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló lakások hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007-2010. évre
vonatkozó lakásgazdálkodási koncepcióban foglaltak alapján:
a.) Imre László Rákóczi u. 5. fsz. 3. ajtószám alatti (53 m2 egy szoba komfortos
lakás) bérlő részére a Dózsa Gy. u. 2. II/3. ajtószám alatti 27 m2 alapterületű
– egy szoba – komfortos lakást cserelakásként felajánlja. A bérleti szerződés
időtartama – jelenlegi bérleti szerződés alapján – határozott időre 2009. 03. 31-ig
szól.
b.) Oláh Zénó és Oláh Zénóné Rákóczi u. 5. fsz. 5. ajtószám alatti (50 m2
alapterületű komfortos lakás) bérlői részére a Madách liget 3. ép. II/4. szám alatti
49 m2 alapterületű – kettő szoba – komfortos lakást cserelakásként felajánlja. A
bérleti szerződés időtartama – jelenlegi bérleti szerződés alapján – határozott
időre 2011. 03. 31-ig szól.
c.) Baranyi Ottóné Rákóczi u. 6. fsz. 7. ajtószám alatti (65 m2 alapterületű kettő
szoba komfortos lakás) bérlője részére a Dózsa Gy. u. 41. I/4. ajtószám alatti 43
m2 alapterületű – egy szoba – komfortos lakást cserelakásként felajánlja. A bérleti
szerződés időtartama – jelenlegi bérleti szerződése szerint – határozatlan időre
szól.
d.) Baranyi Aranka Rákóczi u. 5. fsz. 2. ajtószám alatti (38 m2 alapterületű egy
szoba komfortos lakás) bérlő részére a Patvarci u. 1. fsz. 3. szám alatti 42 m2
alapterületű – egy szoba – komfortos lakást cserelakásként felajánlja. A bérleti

szerződés időtartama – a jelenlegi bérleti szerződése szerint – határozott
időtartamra 2010. 03. 31-ig szól.
e.) Sárközi Gábor és neje Rákóczi u. 5. fsz. 4. ajtószám alatti (57 m2 alapterületű
egy szoba komfortos) bérlők részére a Dózsa Gy. u. 41. I/2. szám alatti 43 m2
alapterületű – egy szoba – komfortos lakást cserelakásként felajánlja. A bérleti
szerződés időtartama – jelenlegi bérleti szerződése szerint – határozatlan időre
szól.
f.) felhatalmazza a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-t, hogy Jónás Gáborral
és Jónás Gábornéval Rákóczi u. 5. fsz. 1. szám alatti volt bérlőkkel a Rákóczi
u. 27. I/2. ajtószám alatti 71 m2 – kettő szoba – komfortos lakásra lakáshasználati
szerződést kössön az alábbi feltételekkel:
- alaplakbér,- lakáshasználati díj címén fennálló tartozás részletekben történő
megfizetésével, a havi törlesztő részlet összege a havonta esedékes
lakáshasználati díjjal együtt nem lehet kevesebb, mint a jelenleg
használatában lévő 89 m2 alapterületű komfortos lakásért fizetendő
lakáshasználati díj,
- a lakás havonta esedékes lakáshasználati díját minden hó utolsó napjáig meg
kell fizetni,
- a lakáshasználó köteles a lakás rendelkezésre bocsátásának napjától viseli a
lakás használatával kapcsolatos költségeket, közüzemi díjakat,
- a lakáshasználó köteles a lakásban életvitelszerűen lakni és azt
rendeltetésszerűen használni, továbbá köteles gondoskodni a lakás
burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról,
felújításáról, pótlásról illetőleg cseréjéről,
- a lakáshasználó a lakásba más személyt nem fogadhat be,
- lakáshasználat mindaddig biztosításra kerül, amíg Jónás Gábor és neje a
fizetési kötelezettségeinek és a lakáshasználati szerződésben foglaltaknak
eleget tesz.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
a.) Régi u. 18. fsz. 1. ajtószám alatti 44 m2 alapterületű kettő szoba, konyha,
fürdőszoba WC-vel helyiségekből álló,
b.) Madách liget 9. ép. fsz. 1. ajtószám alatti 27 m2 alapterületű egy szoba, fürdőszoba
WC-vel, előszoba, főzőfülke helyiségekből álló,
c.) Dózsa Gy. u. 39. I/6. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű egy szoba, konyha, kamra,
fürdőszoba WC-vel, közlekedő helyiségekből álló
d.) Rákóczi u. 6. fsz. 7. szám alatti 65 m2 alapterületű kettő szobás
komfortos lakásokat – pályázat útján – meghatározott időtartamra (2013. március 31-ig)
szociális alapon történő bérbeadással hasznosítja.
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
261/2008.(X.29.) h a t á r o z a t a
a Palóc liget 2 hrsz alatti lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Palóc liget 2 hrsz alatti
72 m2 alapterületű komfortos lakást Vettró István és neje Vettró Istvánné
Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 9. I/3. szám alatti bérlők részére csere lakásként
felajánlja azzal, hogy
- a Palóc ligethez tartozó színpad és ahhoz tartozó terület felügyeletét ellátják,
szükség esetén rongálásokról bejelentést tesznek az illetékes hatóság,
vagyonkezelő (GAMESZ), illetve tulajdonos felé,
- a színpadhoz történő bejárást (előzetes értesítés alapján) biztosítják,
- a bérleti szerződés időtartama határozott időre 2011. március 31-ig szól.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló
21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelően a lakásbérleti
szerződést kösse meg és a bérbeadói feladatokat lássa el.
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. november 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
262/2008.(XI.05.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános iskola fejlesztése pályázat keretében tervező
kiválasztására és tervezői szerződés megkötésére
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése céljából a tervezési
feladatok elvégzésére Eleőd Ákos tervezővel kössön szerződést.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
263/2008.(XI.05.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet rekonstrukció II. ütem
kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosítására
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Dr. Kenessey Albert Kórház
Rendelőintézet rekonstrukció II. ütem kivitelezésére vonatkozói vállalkozói szerződés
módosítását.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás
aláírására.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
264/2008.(XI.05.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet rekonstrukció II. ütem címzett
támogatásához kapcsolódóan a területfejlesztésért és területrendezésért
felelős miniszterhez kérelem benyújtására
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter felé
a szükséges adatok felhasználásával kérelmet nyújtson be
a./ a támogatás áfa csökkenésből eredő, fel nem használt különbözete
előre nem
látható és műszakilag indokolt pótmunkákra fordításának, valamint
b./
a beruházás műszaki és pénzügyi ütemezés-módosításának
engedélyezésére
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
265/2008.(XI.05.) h a t á r o z a t a
a Dr.Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet rekonstrukció II.ütemének
kivitelezéséhez kapcsolódó intézkedések megtételéről
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
polgármestert, hogy a 2008. novemberi testületi ülésére terjesszen be anyagot a Dr.
Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet rekonstrukció II. ütemének
Vállalkozójaként megjelölt Exclusív Bau Kft-ből jogutódlással kivált Pesti Építő és
Faipari Zrt.-nek – a kivitelezés sikeres lezárása érdekében – a vállalkozói
szerződésben való esetleges részvételének lehetőségéről.
Határidő: 2008. november 26.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
266/2008.(XI.05.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TÁMOP
2.2.3/07/2 pályázat előfinanszírozásának támogatásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás által a Nógrád Megyei Térségi
Integrált Szakképző Központ megvalósítását célzó TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázaton
elnyert összeggel megvalósítandó feladatok előfinanszírozásához, a Társulási
megállapodásban rögzített hozzájárulás arányában, 14.760.000.-Ft kamatmentes
kölcsönt biztosít a határozat mellékletét képező KÖLCSÖNSZERZŐDÉS feltételei
mellett.
2./
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
KÖLCSÖNSZERZŐDÉST aláírja.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

a

polgármestert,

hogy

a

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
267/2008.(XI.05.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Szondi u. 15-19.szám alatti, 202/2 hrsz-ú ingatlanon térségi
integrált szakképző központ kialakításához való hozzájárulásról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,
Balassagyarmat, Szondi u.15-19.számú, az ingatlan-nyilvántartásban 202/2 hrsz.alatt
szereplő ingatlanok – a mellékelt helyszínrajzon jelölt, „oktatási épület” és
„tanműhely” megnevezésű épületekben – a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60., képviseli: Székyné Dr.Sztérmi Melinda
elnök) a meglévő épületek átalakításával, felújításával térségi integrált szakképző
központ tanműhelyeit hozza létre.
A jelen tulajdonosi hozzájárulás az építési tervezési eljáráshoz, illetve az elkészült
tervek építéshatósági engedélyezési eljárásának lefolytathatósága céljából került
megadásra.
2./ Az ingatlanvagyonnak a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
használatába – illetve vagyonkezelésbe adásáról a Képviselő-testület a
későbbiekben, külön határozatban fog rendelkezni.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont szerint tulajdonosi
nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
268/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Jegyzőjének kinevezéséről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Balassagyarmat Város
Jegyzőjévé 2009. január 1-jei hatállyal, határozatlan időre DR. TŐZSÉR ZSOLT 3100
Salgótarján, Bem u. 12. II. em. 18. ajtószám alatti lakost nevezi ki.

2.

A Képviselő-testület a jegyző illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben (Ktv.) foglaltak alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 45. § (2) bek. d.) pontja alapján alapilletménye:
b) 46. § (4) bek. d.) pontja alapján vezetői illetménypótléka:
alapilletményének 40 %-a:

bruttó 318.863.- Ft;
bruttó 127.545.- Ft;

c) 46. § (7) bek. b.) pontja alapján körjegyzői feladat-illetménypótléka:
alapilletményének 10 %-a:
bruttó 31.886.- Ft,
mindösszesen: 478.300.- Ft.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
269/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Mátyás Elóra, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Kovács Barbara,
lakcím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 9.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa
delegált diák számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a
tanév szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
270/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Hatala Tamás, a Kiss Árpád Általános Iskola
Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Barna Hajnalka,
lakcím: 2660 Balassagyarmat, Bargár Ö. u. 20.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa
delegált diák számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a
tanév szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
271/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Sándor Rajmund, a Kiss Árpád Általános
Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve:
Szabó Klára, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Madách liget 17. ép. 4/1.) részt
vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában és egyben vállalja, hogy az általa delegált diák számára, a
programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a tanév szorgalmi
időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
272/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Szabó Bence, a Kiss Árpád Általános Iskola
Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Jakab Eleonóra,
lakcím: 2660 Balassagyarmat, Patvarci u. 3.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa
delegált diák számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a
tanév szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
273/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Széles Gábor, a Kiss Árpád Általános Iskola
Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Garai Krisztina,
lakcím: 2660 Balassagyarmat, Sántha K. u. 6.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa
delegált diák számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a
tanév szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a

Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
274/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Tótok Judit Panni, a Kiss Árpád Általános Iskola
Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Jakub Judit,
lakcím: 2660 Balassagyarmat, Kodály Z. u. 47.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa
delegált diák számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a

tanév szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
275/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.

2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Gál Viktor, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (anyja neve: Varga Erzsébet, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Ipolyjáró
u. 2-4/A. 1/7.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa delegált diák
számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a tanév
szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
276/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Horváth Dávid, a Kiss Árpád Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Szabó Katalin, lakcím: 2660 Balassagyarmat,
Madách liget 15. ép. 1. lh. 3/1) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa delegált diák
számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a tanév
szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
277/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Kőműves Máté, a Kiss Árpád Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Lőrincz Emőke, lakcím: 2660 Balassagyarmat,
Ipolyjáró u. 6/c.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa delegált diák
számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a tanév
szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
278/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre.
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Tóth Richárd, a Kiss Árpád Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Tóth Judit, lakcím: 2660 Balassagyarmat,
Zrínyi u. 17.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában és egyben vállalja, hogy az általa delegált diák
számára, a programban való részvétele idejére, de maximum 5 tanévre, a tanév
szorgalmi időszakában havi 5.000.- Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét az
Önkormányzat éves költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint a
Balassi Bálint Gimnáziumot a város tehetséggondozó programban való
részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2008. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
279/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló lakások hasznosításáról szóló
260/2008.(X.29.) határozatának módosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában álló üres lakások hasznosításáról szóló 260/2008.(X.29.)
határozatának 2/c pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület hozzájárul és felhatalmazza a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft-t, hogy Chikán Miklóssal és Chikán Miklósnéval a Dózsa
Gy. u. 39. I/6. ajtószám alatti 33 m 2 egy szoba komfortos lakásra, a Rákóczi u.
27. I/4. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
történő visszaadása mellett lakáshasználati szerződést kössön az alábbi
feltételekkel:
- a Rákóczi u. 27. I/4. szám alatti lakásra fennálló tartozás – megállapodás
szerinti – részletekben történő megfizetése,
- a lakás havonta esedékes lakáshasználati díját minden hó utolsó napjáig
meg kell fizetni,
- a lakáshasználó köteles a lakás rendelkezésre bocsátásának napjától
viselni a lakás használatával kapcsolatos költségeket, közüzemei díjakat,
- a lakáshasználó köteles a lakásban életvitelszerűen lakni és azt
rendeltetésszerűen használni, továbbá köteles gondoskodni a lakás
burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról,
felújításáról, pótlásról illetőleg cseréjéről,
- a lakáshasználó a lakásba más személyt nem fogadhat be,
- a lakáshasználat mindaddig biztosításra kerül, amíg Chikán Miklós és
Chikán Miklósné a fizetési kötelezettségeinek és a lakáshasználati
szerződésben foglaltaknak eleget tesz.
2.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

Határidő: 2008. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
280/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról

1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
216/2008.(IX.24.)
számú
határozatával
a
Városi
Sportintézmények
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
2.) A Képviselő-testület a Városi Sportintézmények vezetői feladatainak ellátásával
2008. december 1-től 2009. november 30-ig, Fábri Sándor jelenlegi
intézményvezetőt bízza meg.
Illetményét (F/9)

159.500.-Ft-ban,

vezetői pótlékát a pótlékalap
200 %-ában:

40.000.-Ft-ban állapítja meg.

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére és 2009. november 30. napjáig újabb pályázati eljárás
lefolytatására.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2008. november 30.

3. pont tekintetében: 2009. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Dr. Gyenes Gabriella sk.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
281/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium osztályai maximális létszámai túllépésének
engedélyezéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. számú
melléklet II. rész 7. pontjában biztosított hatás- és feladatkörében eljárva, a
közoktatási törvényben előírt maximális létszámhatár túllépését a fenntartásában
működő Balassi Bálint Gimnázium
- 6. A osztályában 1 fővel,
- 6. B osztályában 1 fővel,
- 7. B osztályában 2 fővel,
- 8. A osztályában 6 fővel,
- 8. B osztályában 3 fővel engedélyezi.
A fenti osztályok esetében a 2008/2009. tanévre engedélyezett tanulói létszám a

-

6. A osztályban 31 fő,
6. B osztályban 31 fő,
7. B osztályban 32 fő,
8. A osztályban 36 fő,
8. B osztályban 33 fő.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Balassi Bálint
Gimnázium igazgatóját tájékoztassa.
Felelős: dr. Gyenes Gabriella aljegyző
Határidő: 2008. november 30.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
282/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2008. évi
költségvetése I-III. negyedévi teljesítéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi
költségvetése I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót – annak szöveges
értékelését és a beszámoló részét képező 1-9. számú mellékleteket – elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
283/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési
koncepciójáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat
Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó koncepcióját megtárgyalta és
azt az 1-4. számú mellékletek szerint elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés elkészítése során kiemelt
fontosságúnak tartja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
ellátásának biztosítását, valamint a hiány csökkentését.
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi
szempontokat határozza meg:
- Biztosítani kell az önkormányzat fizetőképességének megőrzésével az
intézmény-hálózat működőképességét, azok hatékony és gazdaságos
feladatellátását.
- A feladatok ellátása érdekében törekedni kell a bevételi lehetőségek
bővítésére és továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a hosszabb távon
rendszeres bevételt jelentő források feltárására.
- Előtérbe kell helyezni az önkormányzati feladatok ellátásának minden
területén az ésszerű takarékossági szempontokat, melyek segítségével a
likviditási nehézséges megoldhatóvá válnak.
- Az intézmények új beruházást, illetve egymillió forintot meghaladó
fejlesztést csak előzetes engedélyt követően kezdeményezhetnek.
- Elsősorban azon fejlesztési feladatokat kell támogatni, amelyekhez
pályázati forrás kapcsolódik, illetve a későbbiekben a működési kiadások
csökkenését eredményezik.
- A kiadások meghatározásánál figyelembe kell venni az európai uniós
támogatások által preferált területeket, valamint a központi költségvetésből,
illetve a decentralizált forrásokból elnyerhető pályázati lehetőségeket.
3.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

Határidő: a 2009. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
284/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Városi Idősek Otthona konyhája részére főzőüst vásárlásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Idősek
Otthona részére főzőüst vásárlására forrást biztosít a 2008. évi
költségvetésében, maximum 1.500.000.- Ft értékben, az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok felújítása előirányzat terhére.
2.) A Képviselő-testület a 238/2008.(X.29.) határozatában előírt, az Önkormányzat
által működtetett konyhák kapacitás kihasználására, valamint műszaki állapotára
vonatkozó felmérés elkészülte után, a konyhák működtetését felülvizsgálja.
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerint az előirányzat
módosításról a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: 1. pont tekintetében 2008. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pont tekintetében 2009. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 3. pont tekintetében 2008. december 31.
Felelős: Jegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
285/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Közhasznú Társaság
ügyvezetői megbízatásának meghosszabbításáról és a társaság átalakításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média
Kht. ügyvezetőjének, Házy Attilának a megbízatását 2009. június 30. napjáig,
változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
2.) A Képviselő-testület, mint a Gyarmati Média Kht. kizárólagos tulajdonosa,
elhatározza a Kht. non-profit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakítását
és utasítja az ügyvezetőt, hogy az átalakuláshoz szükséges cégiratokat
legkésőbb 2009. április 30. napjáig terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 1. pont tekintetében 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pont tekintetében 2009. április 30.
Felelős: Házy Attila ügyvezető

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
286/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht 2009. évi üzleti tervének
jóváhagyásáról

1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht 2009. évi üzleti tervét a mellékletben
foglaltak szerint, az alábbi pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
84.996 eFt bevétellel,
84.996 eFt költséggel és ráfordítással.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató
Határidő: 2008. december 20.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
287/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Közhasznú Társaság átalakításáról

1.) A Képviselő-testület, mint a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht kizárólagos
tulajdonosa, elhatározza a Kht. non-profit korlátolt felelősségű társasággá történő
átalakítását és utasítja az ügyvezetőt, hogy az átalakuláshoz szükséges
cégiratokat legkésőbb 2009. április 30. napjáig terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
288/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Városüzemeltetési Kft 2009. évi üzleti tervének
elfogadásáról

1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Városüzemeltetési Kft 2009. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az
alábbi pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
326.930 eFt bevétellel,
326.150 eFt költséggel és ráfordítással.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető igazgató

Határidő: 2008. december 20.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
289/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója 2009. évi prémiumfeladatainak
meghatározásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi érdekeltségi
rendszerében 2009. évre célfeladatokat tűz ki a Városüzemeltetési Kft ügyvezető
igazgatója részére.

A feladatokat és a teljesítést követően kifizetendő prémiumot az alábbiakban
határozza meg:
1.) A prémium kifizetésének feltételei:
- A Városüzemeltetési Kft 2009. évi üzleti tervében meghatározott feladatok
ellátásáért, a tervezett szokásos vállalati eredmény teljesítéséért az ügyvezető
igazgatót éves prémiumként a szokásos vállalati eredmény 20 %-a –
maximum 3 havi munkabér összege – illeti meg.
2.) A prémium kifizetését kizáró tényezők:
-

Negatív mérleg szerinti eredmény.
Az önkormányzati vagyont sértő intézkedés történik.
Amennyiben a Kft gazdálkodásában vagyonvesztés következik be.
Hatáskörbe tartozó munkavédelmi intézkedések elmulasztása miatt halálos,
vagy rokkantsággal járó csonkolásos, illetve tömeges baleset következik be.

3.) A Képviselő-testület felkéri a Kft Felügyelő Bizottságát, hogy a kitűzött
célfeladatok teljesítését értékelje és véleményét juttassa el a tulajdonosnak a
2009. évi beszámoló készítésének időpontjáig.
4.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

290/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Kht 2009. évi üzleti tervének
elfogadásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média
Kommunikációs Kht 2009. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az
alábbi pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
38.555 eFt bevétellel,
38.427 eFt költséggel és ráfordítással.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Kht ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Házy Attila ügyvezető igazgató
Határidő: 2008. december 20.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
291/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
(TÁMOP-3.1.4/08/2.) tárgyú pályázat benyújtásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív
intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2.) című pályázati felhívásra.
2.) A Képviselő-testület a komplex helyzetelemzés előkészítésével, az arra épülő
szakmai feladatterv elkészítésével Hodossy Attilát, komplex helyzetelemzési
szakértőt bízza meg.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező MÉR-TAN-SZAK BT-vel megkötendő megbízási szerződés aláírására és
a pályázat benyújtására.
4.) A Képviselő-testület – a pályázat pozitív elbírálása esetén – vállalja, hogy a
2009. évre vonatkozóan 35.000.000.- Ft előfinanszírozást biztosít (kölcsön
formájában) a projekt megvalósításához.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

Szám: 10350-3/2008.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Balassagyarmat
Város Önkormányzata (székhelye:
Balassagyarmat. Rákóczi u. 12., adószám: 15450346-2-12, számlavezető pénzintézete:
OTP Bank, bankszámlaszám: 11741017-15450346, képviseli: Medvácz Lajos polgármester)
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről a MÉR-TAN-SZAK Bt. (székhelye: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 15.,
cégjegyzékszáma: 12-06-004782, adószáma: 21881341-3-12, számlavezető pénzintézete:
Cserhátvidéke Takarékszövetkezet, Balassagyarmat, számlaszáma: 63600708-11215260,
képviseletében: Hodossy Attila üzletvezető ) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
(a továbbiakban együtt: “Felek”, bármelyikük: “Fél”) között az alábbi feltételekkel (a
továbbiakban: “Szerződés”):
I. A megbízás tárgya

1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy számára dolgozza ki Balassagyarmat város
TÁMOP 3.1.4 pályázati dokumentáció 2. mellékletét, a komplex intézményi
helyzetelemzést a pályázatban meghatározott feltételek szerint.
2. A Megbízott a dokumentumok elkészítése során a következő feladatok ellátását vállalja:
•
•
•
•
•

Kapcsolatfelvétel az önkormányzat delegált kapcsolattartójával, részletes
ütemterv készítése (a helyszínen történő munkavégzés).
A megbízó által feladatellátási helyenként kitöltött, a komplex helyzetelemzés
elkészítéséhez szükséges adatlapok feldolgozása.
Egyeztetés az egyes feladatellátási helyek delegált szakembereivel az adott
feladatellátási hely szakmai elképzeléseire vonatkozóan.
A komplex helyzetelemzés megküldése munkaanyagként véleményezésre.
Javaslatok alapján a végleges változat elkészítése.
II. Határidő:

1. A Megbízott a település számára a komplex intézményi helyzetelemzést a
pályázatban meghatározott feltételek szerint 2008. december 10-ig köteles

elkészíteni. A feladat elvégzése a pályázat befogadását követően tekinthető
elvégzettnek.
III. A Megbízó jogai és kötelezettségei

1. Megbízó köteles a Megbízott részére minden olyan információt rendelkezésre bocsátani,
amely a települési szintű oktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésnek és tervének
kidolgozásához szükséges. A Megbízó köteles a megbízás ellátásához szükséges és a
Megbízott által a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben igényelt adatokat és
információkat a lehető legrövidebb időn belül, megfelelő tartalommal a Megbízott
rendelkezésére bocsátani.

2. A Megbízónak az együttműködési kötelezettség kapcsán a megbízási szerződés
teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul, írásban a Megbízott tudomására kell
hoznia.
3. A Megbízó a Megbízott által szabályszerűen kiállított és neki benyújtott számla alapján
köteles a jelen szerződésben meghatározott megbízási díjat a jelen szerződésben
meghatározott módon a Megbízott részére átutalni.
4. Megbízó köteles a részére véleményezés vagy jóváhagyás céljából átadott
dokumentumokat 2 munkanapon belül véleményezni, illetve dönteni azok jóváhagyásáról, és
módot kell adnia a Megbízottnak arra, hogy azon az esetleges véleményeltéréseit átvezesse.
A dokumentumok átadása történhet e-mailen, faxon, levélben.
5. A Megbízó kijelöli a megbízói feladatok elvégzéséhez szükséges szakembereit, és
gondoskodik olyan munkabeosztásukról, amely a Megbízott határidőre történő teljesítését
lehetővé teszi.
IV. A Megbízott jogai és kötelezettségei

1. A Megbízott a megbízás keretei között legjobb tudása és tapasztalatai szerint köteles
eljárni.
2. A Megbízott nem felelős a Megbízó által szolgáltatott információk hitelességért.
3. Amennyiben a Megbízó a Megbízott által kért adatokat nem szerződésszerűen, hiányosan
vagy késedelmesen szolgáltatta, és erre a Megbízott a Megbízó figyelmét írásban felhívta,
akkor Megbízott teljesítésének határideje a késedelembe esés napjától a teljesítésig tartó
időtartammal meghosszabbodik. A Megbízott részére megállapított határidő a Megbízó
késedelme esetén azzal azonos mértékben automatikusan meghosszabbodnak.
4. A Megbízott köteles a bemutatott és átadott dokumentumokat, tudomására jutott
információkat üzleti titokként kezelni.

5. A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez a Megbízott egyéb közreműködőt is
igénybe vehet. Az igénybe vett közreműködőért a Megbízott úgy felel, mintha a
közreműködő által ellátott feladatokat maga végezte volna el.
V. Díjazás

1. A Megbízottat az I.1. pontban megjelölt dokumentumok kidolgozásáért megbízási díj illeti
meg az alábbiak szerint:

•
•
•

Óvodai feladatellátási hely esetén: 200 000 Ft + ÁFA/feladatellátási hely
Iskola – 8 tanulócsoportig – vagy kollégium feladatellátási hely esetén:
270 000 Ft+ÁFA/feladatellátási hely
Iskola – 8 tanulócsoport felett – feladatellátási hely esetén: 320 000
Ft+ÁFA/feladatellátási hely

Összesen: 4×200 000Ft+ÁFA (a pályázatba bevont 4 óvodai feladatellátási hely
esetén)+270 000Ft+ÁFA (a kollégiumi feladatellátási hely esetén)+ 4×320 000Ft+ÁFA (a 3
általános iskolai feladatellátási hely esetén+a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola esetén), összesen 2 350 000Ft+ÁFA
A megbízó a megbízottal való egyeztetést követően szerződésmódosítással a pályázatba
bevont feladatellátási helyek számát, és a díjazást módosíthatja.
2. Fizetési feltételek:
A jelen Szerződés I.1. pontjában meghatározott tevékenységek díját a Megbízó a Megbízott
által kiállított számla alapján, átutalás útján köteles megfizetni. A feladat elvégzése akkor
tekinthető teljesítettnek, ha a pályázat befogadásra kerül és arról a megbízó értesítést kap.
A Megbízó részéről a teljesítés igazolására a Humánszolgáltatási Osztály illetve a Pénzügyi
és Gazdálkodási Osztály vezetője jogosult.
A megbízási díjat a Megbízó a Megbízott részére a teljesítés igazolását követően a kiállított
számla alapján - a számla megbízóhoz történő beérkezést követően - köteles 30 napon
belül megfizetni.
VI. Felmondás

A szerződés felmondására a Megbízó és a Megbízott, indoklási kötelezettség nélkül,
egyaránt 30 napos határidővel, írásban jogosultak.

VII. Titoktartás

A Szerződő Felek külön-külön kötelezik magukat arra, hogy a feladataik teljesítése során a
megbízási jogviszony időtartama alatt vagy ezzel összefüggésben vagy kapcsolatban
megszerzett, vagy bármilyen módon tudomására jutott valamennyi információt, adatot
bizalmasan, kezel és azokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használja fel és
illetéktelen személyek tudomására nem hozza. A Megbízott a birtokába került iratokat
bizalmasan kezeli és őrzi, és azokat a megbízási jogviszony megszűnésekor átadás-átvételi
jegyzőkönyv felvétele mellett, a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül a
Megbízó részére tételesen visszaszolgáltatja.

VII. Vegyes rendelkezések

1. Értesítések: jelen Szerződés keretében küldendő mindenféle értesítésnek, ajánlatnak,
utasításnak vagy más egyéb közlendőnek írásban kell készülnie, és személyesen, postán,
távmásolón, elektronikus úton vagy hasonló távközlési eszközön adandó át a következő
címekre:
A Megbízó részére:

Név: Kalcsó István
Telefon: 35-505-931
Cím: Polgármesteri Hivatal Balassagyarmat, Rákóczi z. 12.
Fax: 35-300-782
e-mail: kalcsoi@mailbox.hu

(b) A Megbízott részére:

Név:
Telefon:
Mobiltelefon:
Cím:

Hodossy Attila
(06-35) 313 613
06-30-619-2967
MÉR-TAN-SZAK Bt. 2660 Balassagyarmat Hétvezér út 15.

e-mail:
a.hodossy@t-online.hu
A Megbízott munkája során szakértőt vehet igénybe, akinek Megbízó ugyanolyan
körű adatszolgáltatást biztosít, mint amelyet jelen szerződés a Megbízott felé előír. A
szakértő munkájával kapcsolatos költségek a Megbízottat terhelik.

2. A Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés sikeres teljesítését követően Megbízott a
Megbízó nevét, a teljesítés idejét és a feladat körülírását referenciái között feltüntesse,
nyilvánosságra hozza.
3. Jelen szerződés módosításához a Felek által cégszerűen aláírt írásbeli megállapodás
szükséges.
4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő jogvita esetén egyeztető
tárgyalást tartanak.
Az egyeztető tárgyalás eredménytelensége esetére a Felek – értékhatártól függően – a
Nógrád Megyei Bíróság, illetve a Balassagyarmat Városi Bíróság alávetésen alapuló
kizárólagos illetékességét kötik ki.

6. A jelen Szerződés testesíti meg a Felek között a Szerződés tárgyában létrejött teljes és
végleges megállapodást. Bármilyen a Felek között a Szerződés tárgyában korábban létrejött
megállapodás a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásával hatályát veszti.
Jelen szerződés 5 (öt) számozott oldalból áll, 3 (három) példányban készült, és a szerződő
felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják
alá.

Balassagyarmat, 2008. november 28.

Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviseli:

MÉR-TAN-SZAK Bt.
Képviseli:

_______________________

________________________

Medvácz Lajos

Hodossy Attila

polgármester

ügyvezető

Ellenjegyezte:

Balassagyarmat, 2008. november 28.

……………………………………………
Dr. Gyenes Gabriella
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
292/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima 90. évfordulója tiszteletére tér nevének megváltoztatásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Civitas Fortissima
90. évfordulója tiszteletére kezdeményezi Balassagyarmat város főterének, a
Vármegyeháza előtti, jelenlegi Köztársaság tér 5-9. számon jelölt területnek (445,
443, 15, 16, 1589, 1588/2, 1588/1, 1587 hrsz) 2009. február 1. napjával –
összhangban a folyamatban lévő városrekonstrukciós elképzelésekkel, s a 2002ben a téren elhelyezett Civitas Fortissima emlékművel – a Balassagyarmat
történelmi jelentőségét, polgári hagyományait, az utókornak is példát adó
hazafias helytállását leginkább jellemző Civitas Fortissima tér névre való
átnevezését.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett lakosságot,
szervezeteket a döntéshez kapcsolódó teendőkről tájékoztassa.
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala felé a szükséges intézkedéseket megtegye.
4.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

Határidő: 2. pont vonatkozásában 2009. december 20.,
4. pont vonatkozásában 2009. február 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 3. pont vonatkozásában 2009. február 1.
Felelős: jegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
293/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima 90. évfordulója tiszteletére utca nevének
megváltoztatásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Civitas Fortissima
90. évfordulója tiszteletére és azért, mert Huszár Aladár (Ipolybalog 1855 –
Dachau 1944) az 1919. január 29-én átmenetileg megtört magyar katonai
ellenállás után a polgári ellenállás után a polgári ellenállás megszervezésében
kimagasló érdemeket szerzett, s így a harcok végkimenetelében nélkülözhetetlen
szerepet töltött be – majd Balassagyarmatról indulva rendkívül sikeres és
példaadó politikai pályafutása volt és tragikus sorsa mintegy szimbóluma
Magyarország 20. századi történelmének –, mindezt megörökítendő
kezdeményezi, 2009. február 1. napjával a jelenlegi Böjtös Sándor utcának
Huszár Aladár utcára való átnevezését.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett lakosságot,
intézményeket a döntéshez kapcsolódó teendőkről tájékoztassa.
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala felé a szükséges intézkedéseket megtegye.
4.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

Határidő: 2. pont vonatkozásában 2009. december 20.,
4. pont vonatkozásában 2009. február 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 3. pont vonatkozásában 2009. február 1.
Felelős: jegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
294/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Városi Bölcsőde Szülői Fórumába történő delegálásról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Bölcsődében érdekképviseleti szervként működő Szülői Fórum tagjai sorába a
fenntartó részéről 2008. december 1-től az Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnökét, Dr. Csekey László képviselőt delegálja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Városi
Bölcsőde vezetőjét.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
295/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
az Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Tervének
elfogadásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Ifjúságpolitikai Koncepcióját és Cselekvési Tervét a mellékelt tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Ifjúságpolitikai Koncepció és
Cselekvési Terv elfogadásáról értesítse az Ifjúsági Kerekasztal tagjait.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2008. november 30.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Ifjúságpolitikai Koncepció
és Cselekvési Terv megvalósulásához szükséges lépések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: folyamatos

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
296/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
tartalék iparterület hasznosításáról a Balassagyarmat 064/3 hrsz-ú területből

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján kívánja elidegeníteni az önkormányzat
tulajdonában lévő, Balassagyarmat 064/3 hrsz-ú ingatlanból kialakításra kerülő 4
hektár területet, az alábbi feltételekkel:
- az ajánlattevő által végezhető tevékenység: környezetét nem szennyező ipari
termelés és szolgáltatás,
- az ajánlattevőnek vállalnia kell a telekalakítás és a művelésből történő kivonás
költségeit,
- az ajánlattevőnek vállalnia kell a Balassagyarmat-Aszód összekötő úttól a
telephelyig kiépítendő, önkormányzati tulajdonban maradó kiszolgáló út
kialakításának költségeit,
- a megajánlott vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg kell kifizetni.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérésére vonatkozó
pályázati eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási
rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.) rendelet 3. számú mellékletében foglaltak
szerinti kiírására.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat
érkezik a pályázati felhívásra, úgy az ajánlatbontás utáni, soron következő
képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be a beérkezett ajánlatokat
(ajánlatot).
4.) A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok
esetén is eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.
Felelős: a 2.) pontban: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző
a 3.) pontban: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a pályázat kiírására: 2008. december 15.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
297/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján kívánja elidegeníteni az önkormányzat
tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti, 2008 hrsz-ú
ingatlant.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérésére vonatkozó
pályázati eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási
rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.) rendelet 3. számú mellékletében foglaltak
szerinti kiírására.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat
érkezik a pályázati felhívásra, úgy az ajánlatbontás utáni, soron következő
képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be a beérkezett ajánlatokat
(ajánlatot).
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényes beérkezett ajánlatok esetén is
eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.

4.) Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal
meg kell ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület
új döntést hoz az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
Felelős: a 2.) és 4.) pontban: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző
a 3.) pontban: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a pályázat első kiírására: 2008. december 10.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
298/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Hunyadi utcai, 1431/5/M hrsz-ú ingatlanhoz tartozó
földterület
elidegenítéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indokoltnak tartja,
hogy Balassagyarmat Város Önkormányzatának 12/2000.(V.19.) rendeletével
megállapított Városrendezési terv B2-7 rajzszámú belterületi szabályozási
tervlapján az 1431/5 hrsz-ú földrészlet beépítési vonalára és legkisebb
kialakítható telekméretére vonatkozó szabályozási elemek módosításra
kerüljenek azzal, hogy a legkisebb telekméret nagyságát 300 m 2-ben határozza
meg.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1431/5/M hrsz
felépítményének tulajdonosával, a Runner Holding Vagyonkezelő Zrt-vel az 1.)
pontban foglaltak végrehajtása érdekében, az épített környezet alakításáról és

védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában foglaltak szerint, a
településrendezési szerződést megkösse.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a településrendezési
szerződés megkötését követően a helyi építési szabályzat módosításához
szükséges intézkedéseket megtegye.
4.) A Képviselő-testület az 1431/5/M hrsz-ú felépítményhez kapcsolódó földterület
elidegenítéséről, illetve annak feltételeiről a rendezési terv módosítást követően,
külön határozatban kíván rendelkezni.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a településrendezési szerződés megkötésére: 2008. december 31.
a rendezési terv módosítására: 2009. május 31.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
299/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 0133/24 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát
képező, balassagyarmati 0133/24 hrsz-ú, 3.244 m2 alapterületű, szántó művelési
ágú ingatlanát elidegeníti Siroki Miklós, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja

95. 3. em. 10. szám alatti lakos részére, gyümölcsös céljára az alábbi
feltételekkel:
-

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 400.000.- Ft + ÁFA összegben
állapítja meg.
A vételárat az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell
megfizetni. Az adás-vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület a fentiek szerinti eladási ajánlatát 2009. év január hó
31. napjáig megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a termőföldről szóló 1994. évi LV.
törvényben foglalt eljárás lebonyolítására.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő
tartalmú adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kifüggesztésre: azonnal
a szerződés megkötésére: 2009. január 31.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
300/2008.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodás
módosításáról és az alapító okirat elfogadásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását a
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító
okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
kapcsolódó, szükséges intézkedések megtételére.

a

módosításokhoz

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2008. december 31.

Medvácz Lajos sk.

Dr. Gyenes Gabriella

sk.
polgármester

aljegyző

a Képviselő-testület 300/2008.(XI.26.) határozatának 1. sz. melléklete
Társulási megállapodás
módosítás
Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 12.), képviselője Medvácz Lajos polgármester,
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviselője
Becsó Zsolt elnök,
Nógrádsáp Község Önkormányzata (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7.), képviselője
Pintér Bertalan polgármester,
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér
1.), képviselője Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester,
Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.), képviselője dr.
Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) bekezdése, a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 16-18. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a,
valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal
összhangban a társulás tagjai a szakképzéssel összefüggő helyi önkormányzati
feladatok végrehajtására 2008. május 29-én kötött Társulási megállapodás (a
továbbiakban: Megállapodás) módosítására az alábbi feltételek szerint állapodnak
meg:
6. A Megállapodás III/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A társulás keretében az együttműködés 2008. június 1. napjától határozatlan
időre szól.
A társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés
feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az
érintett helyi önkormányzat elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság
által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott
döntéseit.
A társuláshoz csatlakozni minden év szeptember 1. napjával lehet. A belépési
szándékot legalább 60 nappal korábban kell bejelenteni a társulásnak. A
társuláshoz való csatlakozáshoz a képviselőtestület minősített többséggel hozott
döntése szükséges, mely a belépési szándékon kívül tartalmazza a hozzájárulási
összeg befizetésének vállalását is.
A társulásból kilépni minden év augusztus 31. napjával lehet. A kilépési
szándékot a tárgyévet megelőző év augusztus 31. napjáig kell bejelenteni a

társulásnak a képviselőtestület minősített többséggel hozott döntésével. A kilépő
taggal a társulás elszámol.
A társulás azon tagját, amely a megállapodásban rögzített kötelezettségeinek
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, a társulás tagjainak több mint a
fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
kizárhatják.”
7. A Megállapodás III/2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.) A társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges:
− a Társulási megállapodás és az Alapító okirat jóváhagyásához,
− a Társulási megállapodás és az Alapító okirat módosításához,
− a Társulási megállapodás és az Alapító okirat megszüntetéséhez,
− a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
− a társulásból történő rendkívüli kilépés esetén.”
8. A Megállapodás IV/1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.) A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a
Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai költségvetési hozzájárulásuk arányában
rendelkeznek szavazattal. A tárgyévi költségvetési hozzájárulás arányának
meghatározása az adott tanévben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.
§ (5) bekezdésében meghatározott Országos statisztikai adatgyűjtési programban a
közoktatási intézmények által kötelezően szolgáltatott, október 1-jei nyitó létszámok
alapján történik. A 2008. évi költségvetési hozzájárulás arányát az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével.”
9. A Megállapodás IV/5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.) A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az
elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes, vagy a Társulási
Tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülés helye:
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Kihelyezett ülés tartható más
társulási tag székhelyén.”
10. A Megállapodás 1. sz. melléklete hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 2. sz.
mellékletének számozása 1. sz. mellékletre módosul.
11. A Megállapodás jelen megállapodás módosítás mellékletét képező új, 2. sz.
melléklettel egészül ki.
12. Jelen megállapodás módosítás 2008. december 1. napján lép hatályba.
13. A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 300/2008.(XI.26.)
sz. határozatával elfogadta.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2008. (…….) Kgy. sz. határozatával
elfogadta.
Nógrádsáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2008. (…….) sz.
határozatával elfogadta.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …/2008. (…….) Öh.
sz. határozatával elfogadta.
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2008. (…….) sz.
határozatával elfogadta.
Salgótarján, 2008………………………….

Ellenjegyezte:

_________________________________
Medvácz Lajos
Balassagyarmat Város polgármestere

_________________________
dr. Gyenes Gabriella
aljegyző

_________________________________
Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke

_________________________
dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

_________________________________
_________________________
Pintér Bertalan
Koplányi János
Nógrádsáp Község polgármestere Nógrádsáp és Legénd községek körjegyzője

_________________________________
_________________________
Székyné dr. Sztrémi Melinda
dr. Kádár Zsombor
Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestereSalgótarján Megyei Jogú Város
jegyzője

_________________________________
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet
Szécsény Város polgármestere

_________________________
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet
Szécsény Város jegyzője

Melléklet - a Megállapodás 2. sz. melléklete
A társulás tagjai által fenntartott,
a szakképzés feladataiban részt vevő szakképző intézmények
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata
a) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
Címe: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.
OM azonosítója: 200 776
b) Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
Címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.
OM azonosítója: 032 288
c) Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
Címe: 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.
OM azonosítója: 032 308
2. Nógrád Megye Önkormányzata
a) Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Címe: 3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.
OM azonosítója: 032 314
b) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Címe: 3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11.
OM azonosítója: 032 305
c) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

Címe: 3060 Pásztó, Rákóczi út 1.
OM azonosítója: 032 289
3. Nógrádsáp Község Önkormányzata
a) Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskola
Címe: 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2.
OM azonosítója: 032 317
4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
a) Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola
Címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.
OM azonosítója: 032 286
b) Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
Címe: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
OM azonosítója: 038 535
c) Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Címe: 3100 Salgótarján, Arany János út 12.
OM azonosítója: 032 295
d) Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola
Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
OM azonosítója: 032 303
e) Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Címe: 3100 Salgótarján, Május 1 út 58.
OM azonosítója: 032 302
5. Szécsény Város Önkormányzata
a) II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
OM azonosítója: 200 885

A Képviselő-testület 300/2008.(XI.26.) határozatának 2. sz. melléklete
A NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. A társulás neve: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
2. A társulás székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
3. A társulás alapításának éve: 2008. június 1.
4. A társulás jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv
5. Alapítók neve és székhelye:
Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem útja 12.
Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Nógrádsáp Község Önkormányzata, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Szécsény Város Önkormányzata, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
6. A társulás működési területe: A társulásban résztvevő önkormányzatok
közigazgatási területe.
7. A társulás felügyeleti szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
8. A társulás gazdálkodása: Önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv
9. A társulás alaptevékenysége:
TEÁOR szerinti besorolása:
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:
társadalombiztosítás) igazgatása
(Szakágazati rend szerinti besorolás: 841211 Oktatás igazgatása)
Szakfeladat száma és megnevezése:
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
Szakfeladat száma és megnevezése:
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai
10. A társulás vállalkozási tevékenysége:
TEÁOR szerinti besorolása:
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás
Szakfeladat száma és megnevezése:
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
Szakfeladat száma és megnevezése:
22121-4 Lapkiadás

A társulás vállalkozási tevékenysége az összbevétel 30 %-át nem haladhatja
meg. A vállalkozás eredményét az alaptevékenység ellátására köteles fordítani.
11. A társulás vezetőjének kinevezési rendje: A társulás elnökét a Társulási
Tanács 4 évre, az önkormányzati képviselők választását követő 3 hónapon belül
választja meg
12. A feladatellátást szolgáló vagyon: Éves kötelező helyi befizetések, pályázati
forrás, átvett pénzeszközök, ingó vagyontárgyak, immateriális javak
13. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény és a Társulási megállapodás alapján
Az Alapító okirat 2008. december 1. napjától hatályos.
Az alapító okiratot
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
300/2008.(XI.26.)sz. határozatával,
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése ..../2008. (…) Kgy. sz. határozatával,
Nógrádsáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2008. (…) sz.
határozatával, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
…./2008. (…) Öh. sz. határozatával,
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .…/2008. (…) sz.
határozatával fogadta el.

Salgótarján, 2008. ……………………..

__________________________________
________________________________
Balassagyarmat Város Önkormányzata

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

_________________________________
________________________________
Nógrád Megye Önkormányzata
Nógrádsáp Község Önkormányzata

____________________________
Szécsény Város Önkormányzata

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
301/2008.(XII.19.) h a t á r o z a t a
a „Horváth Endre-díj” odaítéléséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZILCZ
MARIANN üvegtervező művészt – magas színvonalú alkotó tevékenységének
elismeréseként, művészi értékeinek különös, kifinomult technikákkal való
közvetítéséért – „Horváth Endre – díj”-ban részesíti.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2009. évi
Madách-ünnepség keretében adja át.
Határidő: 2009. január 31. Madách-ünnepség
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
302/2008.(XII.19.) h a t á r o z a t a
behajthatatlan lakbértartozások törléséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékából összesen 5.319.287.- Ft tartozás
törlését engedélyezi az alábbiak szerint:
a.)ahol a végrehajtási eljárás nem vezetett eredményre:
Ft
Danisovszki Mária
116.424.- Ft
Berkes Sándor és Berkes Sándorné
71.154.- Ft
Baranyi Pál és Baranyi Pálné
42.930. Ft
Gazsi Tibor és Gazsi Tiborné
117.810.- Ft
Kapitány Sándorné
213.624.- Ft
Oláh András és Oláh Andrásné
50.996.- Ft

612.928.-

b.)ahol a bérlő elhunyt és a hagyatékából a tartozás nem elégíthető ki:
458.539.- Ft
Kalányos István
134.018.- Ft
Barján Jenő
32.138.- Ft
Toldi József
292.383.- Ft

c.) lakáshasználati díj emelt összege méltányossági alapon:
3.709.387.- Ft
Tupi Istvánné és Széles György
6.720.- Ft
Mátyás Katalin és Sasvári István
1.090.- Ft
Baranyi Dezsőné
2.840.- Ft
Venter Lászlóné
11.174.- Ft
Baranyi Dezső
16.646.- Ft
Morzsa Sándorné
55.266.- Ft
Kapitány Veronika
94.511.- Ft
Baranyiné Csipák Mária
160.384.- Ft
Körmendi Lászlóné
16.610.- Ft
Oláh András és Oláh Andrásné
64.312.- Ft
Gáspár Dezsőné (Gáspár Gábor)
34.881.- Ft
Chikán Józsefné
30.351.- Ft
Olicsek Sándor és Olicsek Sándorné
45.451.- Ft
Berkes Sándor és Berkes Sándorné
108.084.- Ft
Oláh Jánosné (Oláh Gizella)
229.866.- Ft
Jónás Gábor és Jónás Gáborné
94.073.- Ft
Baranyi Pál és Baranyi Pálné
161.750.- Ft
Kapitány Sándorné
75.651.- Ft
Gazsi Tibor és Gazsi Tiborné
185.570.- Ft
Kovács Józsefné (Benedek József)
53.907.- Ft
Radics László
60.249.- Ft
Chikán Miklós és Chikán Miklósné
447.944.- Ft
Bruckman István
45.451.- Ft
Kardos Zsuzsanna
361.200.- Ft
Torda Tibor
448.938.- Ft
Olicsek Andrásné
427.420.- Ft
Boér Gáborné
21.895.- Ft
Koncz Lászlóné
15.435.- Ft (végrehajtási lap 30.870.- Ft-ra)
Oláh Alfréd és Oláh Alfrédné
287.001.- Ft
Borda Istvánné
144.717.- Ft
d.)lakás kiürítés követően lakásra fennálló lakáshasználati díjtartozás
elengedése
503.573.-Ft
Fodor László
166.795.- Ft
Gáspár József és neje
212.854.- Ft
Horváth Dezső
51.417.- Ft
Vida Ferenc
72.507.- Ft
e.)ahol a hátralék összege a várható behajtási költséget nem éri el:
Koczka Lajos
4.200.- Ft
Orsós Péterné
29.790.- Ft
Szőke Attiláné
860.- Ft

34.850.- Ft

2.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
303/2008./XII.19./
határozata
a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának
megválasztásáról és a kuratórium elnöke és tagjai megbízatásának meghosszabbításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat és
Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratórium tagjává Tóth Zoltán 2660
Balassagyarmat, Arany J. út 8. III/26. szám alatti lakost választja meg.
A kuratórium elnökének: ÁDÁM GYÖRGY FERENC – Sántha K. u. 4. szám alatti
lakosnak,
FAZEKAS JÁNOS – Magyarnándor, Fő u. 5.,
DR. SOLTINÉ SELYMES ZSUZSANNA – Vár u. 4.
GERE JÓZSEF – Jókai u. 33.
JANCSÓ LÁSZLÓ – Gábor Á. u. 12.
BUZÁS ZSOLT – Daróczi u. 18.
HUSZÁR PÉTER PÁL – Jószív u. 35.
POLACSEK BÉLA – Bástya u. 13.
szám alatti lakosnak megbízatását meghosszabbítja.
A megválasztás és meghosszabbítás 2009. január hó 01. napjától 2010. december hó
31. napjáig terjedő időtartamra szól.
tagjainak:

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. január 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
304/2008.(XII.19.)
határozata
"BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
JAGYUTT PÉTER
részére,
aki mestercukrászként a nemzetközi hírű magyar cukrászat magas színvonalú hazai
és határon túli népszerűsítésével, közvetítésével, vállalkozásának turisztikai
vonzerejével, a közösség érdekében végzett rendszeres mecénási tevékenységével
példát mutat a város polgárainak, szerez elismerést Balassagyarmat városának

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2009. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a
Képviselő-testület ünnepi ülése keretében kerül sor.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
305/2008.(XII.19.)
határozata

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
TIBAY ANDRÁS
részére
lelkiismeretes munkavégzéséért, kiegyensúlyozott vezetői munkájáért, példamutató
művészeti tevékenységéért, a város iránt megmutatkozó önzetlenségéért, szilárd
magyarságtudatáért

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2009. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a
Képviselő-testület ünnepi ülése keretében kerül sor.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
306/2008(XII.19.) h a t á r o z a t a

"BALASSAGYARMATÉRT emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
CIVITAS FORTISSMA KÖR
részére
Az 1919. január 29-i események országos elismertetésében és a város polgárainak
hazafias identitásban való megerősítésében végzett tevékenységéért

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2009. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a
Képviselő-testület ünnepi ülése keretében kerül sor.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
307/2008.(XII.19.)
határozata

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
KUNNÉ KUBICZA ERZSÉBET
részére
aki a Honismereti Köralapító tagjaként, kiváló lokálpatriótaként, egész életen át tartó
szenvedéllyel, odaadással és hittel küzd Balassagyarmat elismertetéséért, a múlt
emlékeinek továbbadásáért

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2009. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a
Képviselő-testület ünnepi ülése keretében kerül sor.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
308/2008.(XII.19.)
határozata

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
GERE JÓZSEF
részére
aki ma a MÁV területi vezetője, jelentősen hozzájárult a Civitas mozgalom
létrehozásához és aki szerteágazó egyéb közéleti munkásságával példaként
szolgálhat valamennyi városlakó számára

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2009. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a
Képviselő-testület ünnepi ülése keretében kerül sor.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
309/2008.(XII.19.)
határozata

a Balassagyarmat, Jókai u. 1236/96 hrsz-ú ingatlan
hasznosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el
Benedek Ignácné, a Balassagyarmat, Jókai u. 6. szám alatti társasház közös
képviselőjének az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Jókai út
1236/96 hrsz alatti ingatlan megvásárlására beérkezett vételi ajánlatát.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattevőt tájékoztassa a
képviselő-testületi döntésről.

3.) A Képviselő-testület a Balassagyarmat, Jókai út 1236/96 hrsz alatti ingatlant – a
városrendezési tervben meghatározottaknak megfelelően, garázstelkek
kialakítása és garázsépítés céljára –, megtekintett állapotban, pályázati eljárás
keretében elidegenítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel:
a.) az ingatlan induló vételára 10.000.- Ft/m2+ÁFA,
b.) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
c.) az adás-vételei szerződésben az önkormányzat javára a beépítési kötelezettség
biztosítására 2 évig tartó időtartamra elidegenítési tilalmat és az eredeti vételáron
történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba
bejegyeztetni,
d.) az ingatlan-szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
e.) a garázstelkek kialakításával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázat kiírására és a pályázati eljárás
lebonyolítására.
Amennyiben az első pályázat eredménytelen, úgy két alkalommal ismét meg kell
hirdetni az ingatlan elidegenítését. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a
Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
megkötésére.
Határidő: a 2. pontban: 2009. január 05.
a pályázat első kiírására: 2009. január 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
310/2008.(XII.19.)
határozata

a Balassagyarmat, Kóvári út 332 hrsz-ú ingatlanból
résztulajdon elidegenítéséről szóló 160/2006.(IX.21.)
határozat módosítására
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmat, Kóvári út 332 hrsz-ú ingatlanból résztulajdon elidegenítéséről
szóló 160/2006.(IX.21.) határozat 5.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„5.) A Képviselő-testület a 4. pontban részletezettek szerinti ajánlatát 2009. július
31-ig megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.”
2.) A Képviselő-testület a 160/2006.(IX.21.) határozat 4.) pontjának 2. francia
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„- az új épület birtokba adásának határideje: 2009. július 31.”
3.) A 160/2006.(IX.21.) határozat egyéb pontjai változatlanok.
4.) A Képviselő-testület a 71/2006.(IX.21.) határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2009. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
311/2008.(XII.19.)
határozata
a Képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervének elfogadásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti
tartalommal a Képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2008. december 31.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
312/2008.(XII.19.)
határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2008. évi Intézkedési Tervének
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt
tartalommal elfogadja a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgató
főorvosának a 2008. évi Intézkedési terv megvalósulásáról szóló tájékoztatóját.
2.) A Képviselő-testület utasítja Dr. Szabó Géza főigazgató főorvost, hogy az
Intézmény 2009. évi szakmai feladatainak meghatározását tartalmazó szakmai
programot nyújtsa be a fenntartóhoz jóváhagyásra 2009.május 31-ig.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
313/2008.(XII.19.)
határozata
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának 15.
pontjában szereplő, az intézmény használatára bocsátott Balassagyarmat,
Szondi út 15-19. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz kapcsolódó
adatokat az alábbiak szerint módosítja:
„Balassagyarmat, Szondi út 15-19.

202/2 hrsz-ből a mellékelt helyszínrajznak megfelelően
az összesen 4496 m2 alapterületű
földrészleten az 1., 3. és 6. jelű épületek
összesen 650 m2 bruttó alapterülettel,
és a csatolt helyszínrajzon megjelölt
2.109 m2 földterület használati joga.”

2.) A Képviselő-testület a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító
okiratát az e határozat mellékletében foglalt melléklettel egészíti ki.

3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmények alapító okiratain a
szükséges módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
314/2008.(XII.19.)
határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 10. pontjában
szereplő, az intézmény használatára bocsátott Balassagyarmat, Szondi út 15-19.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz kapcsolódó adatokat az
alábbiak szerint módosítja:
„Szondi út 15-19.

202/2 hrsz-ből

A mellékelt helyszínrajznak
megfelelően, az összesen 4496 m 2 alapterületű
földrészleten a 2., 4. és 5. jelű épületek,
összesen500 m2 bruttó alapterülettel
és a csatolt helyszínrajzon megjelölt
2.387 m2 földterület használati joga.”

2.) A Képviselő-testület a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratát az e
határozat mellékletében foglalt melléklettel egészíti ki.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmények alapító okiratain a
szükséges módosításokat vezesse át.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
315/2008.(XII.19.)
határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek
felújítási tervének meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben a
Kossuth u. 35. szám alatti lakóépület részleges felújítására az önkormányzat
2009. évi költségvetésében összesen 7.250.474.- Ft-ot biztosít.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatóját a szükséges intézkedések
megtételére.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési
rendeletben az önkormányzati bérlakások felújítása címén a fenti összeget
szerepeltesse.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
316/2008.(XII.19.)
határozata
a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására szervezett
közszolgáltatás
költségelemzésének elfogadásáról

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25. § (4) bekezdése, a
242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet, a módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
2009. évi hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó – a közszolgáltató javaslata
alapján készített – részletes költségelemzést.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
317/2008.(XII.19.)
határozata
a TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem
formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
– tárgyú pályázatban konzorciumi tagként – a Madách Imre Városi Könyvtár,
mint közreműködő tag nevében – való részvételről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata, konzorciumi tagként – a Madách Imre
Városi Könyvtár, mint közreműködő tag nevében – részt vesz a TÁMOP3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében –
tárgyú pályázatban.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét
képező konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
3.) A Képviselő-testület utasítja a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a
pályázattal kapcsolatos koordinációt végezze el.
Határidő: 2009. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Pálinkás Katalin igazgató

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
318/2008.(XII.19.)
határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezelésére vonatkozó

megbízási szerződés módosításáról
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
143/2005.(VII.07.) határozata alapján – a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Kft-vel kötött – megbízási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2009.01.01-től
történő módosításához az alábbiak szerint járul hozzá:
1.1 A Szerződés 3. pont utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A Megbízó – a Városüzemeltetési Kft., mint bérbeadó kezdeményezése,
indokolása,
adatszolgáltatása
alapján
–
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata, mint lakástulajdonos nevében egyedi meghatalmazás
alapján bízza meg a Megbízott jogi képviselőjét a lakás kiürítése iránt indított
peres ügyekben.
A lakáskiürítés megindításához a szükséges egyedi meghatalmazást a
Megbízott kéri meg a jogi képviselő részére. A Megbízott a bíróság ítéletét,
végzését a meghozataltól számított 30 napon belül köteles megküldeni a
Megbízó részére.2
1.2 A Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép:
„A Megbízott haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles írásban
jelezni a Megbízónak, ha tudomást szerez lakás megüresedésről. A jelzéssel
egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy a lakás rendeltetésszerű
használatra alkalmas-e, illetve várhatóan mikor lesz és annak várható –
részletes költségvetéssel alátámasztott – helyreállítási költségéről.”
1.3 A Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:
„Amennyiben a Megbízó az önkormányzati lakásra kötött bérleti szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez úgy járul hozzá, hogy a
bérlőt a pénzbeli térítés illeti meg, akkor a bérlőt megillető pénzbeli térítés
összegét a Megbízott átutalja a Megbízott részére. A Megbízott a Megbízó
hozzájárulása alapján – szerző-déssel – közös megegyezéssel megszünteti a
bérleti szerződést és a bérlő részére – szerződésben foglaltak szerint –
kifizeti a pénzbeli térítés összegét.”
1.4 A Szerződés 8. pont f.) pontja hatályát veszti és az utolsó mondata helyébe
az alábbi szövegrész lép:
„A fenti kiadásokra a tárgyévi lakbérbevétel nyújt fedezetet.
A lakbér mértékét évente legkésőbb október 31-ig felül kell vizsgálni és annak
értékállóságát biztosítani kell.”
1.5 A Szerződés 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép:
A Megbízó ezen Szerződés alapján 690.000.- Ft+Áfa/hó, azaz
hatszázkilencvenezer 00/100 forint + áfa/hó megbízási díjat köteles
megfizetni minden hó 20. napjáig a Megbízott által kiállított számla alapján. A
szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj összegét évente
(tárgyév október 31-ig) felülvizsgálják.”
1.6 A 11. pont első mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A Megbízott évente, tárgyévet megelőző év október 31-ig az önkormányzat
tulajdonában lévő lakóépületek felújításának ütemezésére javaslatot készít,
amely tartalmazza annak részletes költségvetéssel alátámasztott költségeit
is.”
1.7 A Szerződés 12. pontja helyébe az alábbi 12. pont lép:
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott minden tárgyévet
követő február 15. napjáig elszámol a Megbízónak a lakbérekből befolyt
bevételekkel, valamint e szerződés 8. pontja szerint teljesített kiadásokkal a
Kft. könyveléséből tételes lista mellékelésével.
1.8 A Szerződés 13. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„A be nem folyt lakbéreket a Megbízott minden év december 31. napjával
(tárgyévet követő január 31-ig) tételesen átadja a Megbízónak. A hátralékok
kezeléséről a Megbízó és a Megbízott által kötött megállapodásban
rendelkeznek.”
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakbérhátralékok kezelésére
vonatkozó megállapodást készítse elő.
3. A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

Határidő: 1. pontban: 2008. december 31.
2. pontban: 2009. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
319/2008.(XII.19.)
határozata
a Civitas Fortissima 90. évfordulója tiszteletére utca nevének
megváltoztatásáról
szóló 293/2008.(XI.26.) határozatáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civitas
Fortissima 90. évfordulója tiszteletére utca nevének megváltoztatásáról szóló
293/2008.(XI.26.) határozatát hatályában fenntartja. .
2.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges intézkedések

Határidő: 2009. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
320/2008.(XII.19.)
határozata
a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-ában
meghatározott házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás biztosítását
2009. január 1-től átadja a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásnak.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kössön MEGÁLLAPODÁST a
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával annak érdekében, hogy a házi
segítségnyújtásban jelenleg tevékenykedő, a Városi Idősek Otthonával
közalkalmazotti jogviszonyban álló 2 fő gondozó munkajogi helyzetének
rendezése, a házi segítségnyújtásban történő továbbfoglalkoztatása a jelenleg is
érvényes feltételekkel azonos módon történjen meg, az alábbi feltételek
kikötésével:
- a két fő házi gondozó közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnik
a Városi Idősek Otthonában
- 2009. január 1. napjától a két fő munkaszerződés keretében foglalkoztatásra kerül a
Megmentő Kht-nál
- a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása vállalja, hogy a Megmentő Kht-val
kötött ellátási szerződésében rögzíti, hogy a két gondozónő foglalkoztatása során
minden eddigiekben járó juttatást (bér, utazási támogatás, étkezési jegy,
munkaruházati támogatás) minimálisan a közalkalmazottkénti foglalkoztatásuk
mértékében, összegével továbbiakban biztosítja
- 2010. évtől – amennyiben a feladat már csak intézményi / többcélú társulás
keretében biztosítható – a 2 gondozónő további foglalkoztatását a feladat ellátása
során tovább biztosítja.

3.)
a.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat
költségvetési rendeletének soron következő módosításakor terjessze a
Képviselő-testület elé a Városi Idősek Otthona létszámkeretének fenti
változások alapján történő módosítását.
b.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásának a 1993. évi III. törvény
62. §-ában meghatározott étkezés szociális alapszolgáltatás feladatainak
megszervezésére.

c.) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Kistérség Többcélú
Társulását, hogy soron következő beszámolójában fordítson kiemelt
figyelmet a szociális szolgáltatások biztosításáról való tájékoztatásra.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
a 3/b. pont tekintetében 2009. január 15.
a 3/c. pont tekintetében a Társulás 2009. évi beszámolója
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
321/2008.(XII.19.)
határozata
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben
foglalt tartalommal hozzájárul a 120/2004.(VI.18.) határozatával elfogadott és
többször módosított Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának
módosításokkal
egységes
szerkezetbe
történő
elfogadásához.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított
társulási megállapodás aláírására.
Határidő: az 1. pont tekintetében 2008. december 20.
a 2. pont tekintetében 2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
322/2008.(XII.19.)
határozata

a Városi Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Idősek
Otthona Alapító Okiratát a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben
elfogadja, s ezzel egyidejűleg a 67/1994.(IV.14.) határozatával elfogadott,
többször módosított alapító okiratot hatályon kívül helyezi.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

ALAPÍTÓ
1./

O K I R A T5

Az intézmény elnevezése, székhelye:
VÁROSI IDŐSEK OTTHONA
2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1.

2./

Az intézmény telephelye:

Idősek Klubja
2660 Balassagyarmat, Kóvári u.3.

Az intézmény alaptevékenysége, feladatai:
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 220 férőhelyen TEÁOR: 8730
(ebből 150 férőhelyen időskorúak bentlakásos, szociális ellátása,
50 férőhelyen látás- és mozgásfogyatékos személyek ellátása
20 férőhelyen átmeneti elhelyezés)
3.1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
853170
3./

3.2. Látás- és mozgásfogyatékos személyek otthona

853169

3.3. Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

853181

3.4. 2006. október 1. napjától a demens, súlyosan demens személyek bentlakásos
intézményben történő ellátása, ápolása, gondozása.
4.
Szociális ellátás elhelyezés nélkül TEÁOR szám: 85.32
4.1. Nappali szociális ellátás:

4.2. Étkeztetés
5

Elfogadta a Képviselő-testület a 322/2008.(XII.19.) határozat 1. pontjával.

853266

853255

4.3. Munkahelyi vendéglátás

552411

4.4 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása:

701015

5./

Az intézmény működési területe, az intézményi elhelyezés igénybevétele
3.1.pont
3.2.pont
Nógrád megye
3.3.pont
3.4.pont
4.1.pont Balassagyarmat Város területe
4.2.pont Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc
Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető döntése alapozza meg.

6./

Alapító szerv neve, címe:

Balassagyarmat Város Önkormányzata
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

7./

Az intézmény felügyeleti szerve:

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját valamint Házirendjét a
Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.
8./

Az intézmény jogállása:
akit

Önálló jogi személy. Vezetője az igazgató,
az alapító szerv Képviselő-testülete nevez ki.

9./

Az intézmény gazdálkodási formája önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

10./ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11./ Az intézmény férőhelyeinek, ágyainak száma:
ápolást, gondozást nyújtó intézményi összes férőhely: 220 fő
ebből időskorúak ellátására rendelkezésre állóférőhely:
150 fő
fogyatékosok ellátását biztosító férőhely:
50 fő
átmeneti elhelyezésre biztosított férőhely:
20 fő
Idősek klubja:

45 fő

12. Az intézmény általános jogutódja a Balassagyarmat Városi Tanács által
1952- től fenntartott Szociális Otthonnak.

13. Az intézmény rendelkezésére, használatára bocsátott önkormányzati
tulajdonú
ingatlan:
Cím: Balassagyarmat Markusovszky u.1.
Hrsz. 1022/26
Területe: 28.226 m2

Cím: Balassagyarmat, Kóvári út 3.
hrsz: 177
Területe: 1.166 m2
14. Az intézmény alapításának dátuma: 1979. január 1.
Az alapító okirat hiteles:
Balassagyarmat, 2008. december 20.

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
323/2008.(XII.19.)
határozata
a „Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetés – Házi segítségnyújtás
Társulás”
Társulási Megállapodásának módosításáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
225/2006.(XI.29.)
határozatával
elfogadott,
többször
módosított,
„Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetés – Házi segítségnyújtás Társulás”
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
A megállapodás:
1. pontjában a társulás nevéből törlésre kerül a „Házi segítségnyújtás”
kifejezés
1. pontjából törlésre kerül a „házi segítségnyújtás” kifejezés
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításoknak a Társulási
Megállapodáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Dr. Gyenes Gabriella aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
324/2008.(XII.19.)
határozata
a Városi Idősek Otthonában az élelmiszer beszerzésekre vonatkozóan vizsgálat
végzésének elrendeléséről

1.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Városi Idősek Otthonában történő
élelmiszer beszerzések gyakorlatára vonatkozóan végezzen vizsgálatot, különös tekintettel
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek betartására.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzés megállapításairól a Képviselőtestület 2009. februári ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: 1. pont tekintetében 2009. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
325/2008.(XII.19.)
határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő konyhák fenntartásával kapcsolatos
további
intézkedések megtételéről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévő konyhák kapacitáskihasználtságának fejlesztése és működésük
racionalizálása érdekében Fejlesztési Koncepció készítését határozza el.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak érdekében felhatalmazza a
polgármestert, hogy konyhatechnológus szakembert bízzon meg a koncepció
konyhatechnológiai elemeinek elkészítésére, különös tekintettel a HACCP
rendszernek való folyamatos megfelelésre.
3.) A Képviselő-testület a 2. pontban rögzítettek teljesítéséhez
előirányzatot a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
4.) A Képviselő-testület felkéri
megtételére.
Határidő:

a

polgármestert

a

szükséges

szükséges

intézkedések

1. pont tekintetében 2009. február 15.
2. pont tekintetében 2009. január 30.
3. pont vonatkozásában a 2009. évi költségvetési rendelet

elfogadása
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
326/2008.(XII.19.)
határozata
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző által – körjegyző helyettesítése céljából – további
közszolgálati jogviszony létesítéséhez történő hozzájárulásról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (5) bekezdése alapján
munkáltatói jogkör gyakorlójaként hozzájárul, hogy Dr. Tőzsér Zsolt jegyző –
jegyzői feladatainak ellátása mellett – 2009. január 1-jétől Buják – Szanda –
Terény községek körjegyzősége körjegyzőjének kinevezéséig, de legfeljebb
2009. március 31-éig helyettesként a körjegyzői feladatokat ellássa.
2. A Képviselő-testület hozzájárulása alapján – a jegyzői feladatok maradéktalan
ellátása mellett – a helyettesítésből eredő és a Polgármesteri Hivatalban
érvényes munkaidőt érintő távollétre a polgármesterrel történő előzetes
egyeztetés alapján kerülhet sor.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a
körjegyzőséget alkotó települések képviselő-testületeit értesítse.
Határidő:
2008. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
327/2008.(XII.19.)
határozata
Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht. költségvetési tartalékképzésének
részleges feloldásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 400.000 Ft
erejéig engedélyezi a Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht. működési
támogatásából képzett tartalék feloldását.
2.) Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti támogatás
folyósításáról 2008. december 31-ig bezárólag gondoskodjon.
Határidő:
2008. december 31.
Felelős: jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Gyenes Gabriella :/
aljegyző

