
 

 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZATOK TÁRA 

                                                              
                                                            2009. év 
 
 
1/2009.(I.27.)    Balassagyarmat Város középtávú közlekedésfejlesztési koncepciójának  
                          elfogadásáról  
 
2/2009.(I.27.)    a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok  
                         meghatározásáról 
 
3/2009.(I.27.)   Balassagyarmat Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos  
                         állományában szolgálatot teljesítők 2009. évi teljesítménykövetelmények  
                         alapját képező célok meghatározásáról 
 
4/2009.(I.27.)   a 2009. február 28-án lejáró lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról 
 
5/2009.(I.27.)    a Városi Idősek otthonában végzett ellenőrzésben foglaltak végrehajtására  
                         megkötött hatósági szerződésben foglaltak vállalásáról 
 
6/2009.(I.27.)   a nevelési-oktatási intézmények feladatellátását, intézményhálózat működte- 
                         tését és fejlesztését meghatározó INTÉZKEDÉSI TERV elfogadásáról 
 
7/2009.(I.27.)   Madách Kollégium KEOP-2007- 5.1.0. pályázatának támogatásáról és a  
                         szükséges önerő biztosításáról 
 
8/2009.(I.27.)   a Civitas Fortissima 90. évfordulójára rendezendő ünnepség kiadási előirány- 
                         zatának biztosításáról 
 
9/2009.(I.27.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Cigány Kisebbsé- 
                       gi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 
10/2009.(I.27.) Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobulaház) helyiség hasznosítá- 
                         sáról  
 
11/2009.(I.27.)  a Köztársaság tér és a Régimalom utcai tömbbelső szabályozásáról 
 
12/2009.(I.27.)  a Kórház gazdasági területe és környezete szabályozásáról 
 
13/2009.(I.27.)  a gázcseretelep és a szeszfőzde közötti gazdasági övezet és környezete  
                         szabályozásáról 
 
14/2009.(I.27.)  az újkóvári bekötőút melletti terület és mintakert környezete szabályozásáról 
 
15/2009.(I.27.)  a nyírjesi Fenyves út és Patakpart út közötti terület szabályozásáról 
 
16/2009.(I.27.)  a Kincsem pusztai mezőgazdasági terület szabályozásáról 
 
17/2009.(I.27.)  a Springa dombon lévő tartalék intézményterületek lakóövezeti szabályozá- 
                         sáról 
 
18/2009.(I.27.)  az Ipolypart és az un. Káposztások alatti terület szabályozásáról 
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19/2009.(I.27.)  a Piac és környezete szabályozásáról 
 
20/2009.(I.27.)  a helyi Építési szabályzatról szóló 13/2000.(V.19.) rendelet módosításának  
                          előzetes véleményezéséről 
 
21/2009.(I.27.)  Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról  
 
22/2009.(I.27.)  balassagyarmati 8733 hrsz-ú nyírjesi erdőrészlet hasznosításáról 
 
23/2009.(I.27.)  az önkormányzat tulajdonában lévő, üresen álló lakások hasznosításáról  
                          szóló 260/2008.(X.29.) határozat módosításáról 
 
24/2009.(I.27.)  „Palócország Fővárosáért 99” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak válasz- 
                          tásáról 
 
25/2009.(I.27.)  a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratóriuma  
                          elnökének választásáról 
 
26/2009.(I.27.)  a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” Közala- 
                          pítvány alapító okiratának módosításáról 
 
 
27/2009.(II.18.) a sajátos nevelésű tanulók (SNI) ellátásáról 
 
28/2009.(II.18.) tartalék iparterület hasznosításáról, a Balassagyarmat 064/3 hrsz-ú földterü- 
                          letből (II.forduló) 
 
29/2009.(II.18.) az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra  
                         történő beíratása időpontjának meghatározásáról 
 
30/2009.(II.18.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet felszabaduló infrastruktúrájá- 
                          nak és szabad területeinek hasznosításáról  
 
31/2009.(II.18.) Salcáné Vanya Anna – a Városi Idősek Otthona Igazgatója – közalkalmazot- 
                          ti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről  
 
32/2009.(II.18.) a temető-rekonstrukcióról szóló határozatok felülvizsgálatáról 
 
33/2009.(II.18.) az önkormányzati tulajdonban lévő konyhák fenntartásával kapcsolatos  
                          további intézkedések megtételéről szóló 325/2008.(XII.19.) határozat mó- 
                          dosításáról 
 
34/2009.(II.18.) városi rendezvények ötletpályázatának kiírásáról 
 
35/2009.(II.18.) az önkormányzat tulajdonában lévő Kóvári u. 7/B tetőtér 2. szám alatti lakás 
                          elidegenítéséről szóló 248/2008.(X.29.) határozat módosításáról 
 
36/2009.(II.18.) az önkormányzat tulajdonában lévő Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. szám  
                         alatti lakás elidegenítéséről szóló 249/2008.(X.29.) határozat módosításáról 
 
37/2009.(II.18.) az önkormányzat tulajdonában lévő Madách liget 14. ép. I.lh. IV/3. szám  
                         alatti lakás elidegenítéséről szóló 254/2008.(X.29.) határozat módosításáról 
 
38/2009.(II.18.) a Rákóczi u. 96/B fsz. 4. szám alatti lakás hasznosításáról 
39/2009.(II.18.) a Kossuth u. 18. szám alatti lakás hasznosításáról 
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40/2009.(II.18.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra fennálló lakbérhátralékok  
                          beszedésére, kezelésére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 
 
41/2009.(II.18.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
 
42/2009.(II.18.) a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító  
                         okiratának módosításáról 
 
43/2009.(II.18.) a Gyarmati Média Kht. alapító okiratának módosításáról 
 
44/2009.(II.18.) a Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló  
                          21/2009.(I.21.) határozat módosításáról 
 
45/2009.(II.18.) a „Kiss Árpád Általános Iskola felújítás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
46/2009.(II.18.) a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosí- 
                          tásáról 
 
47/2009.(II.28.) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére történő haszná- 
                          lati jog biztosításáról 
 
48/2009.(III.16.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukció II. ütem kivite- 
                            lezésére 
 
49/2009.(III.26.) a Városi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
                           elfogadásáról 
 
50/2009.(III.26.) a helyi autóbusz személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
51/2009.(III.26.) a helyi járati autóbusz közlekedés működési támogatásáról 
 
52/2009.(III.26.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának  
                           elfogadásáról és a 86/2005.(V.19.) határozattal elfogadott Közbeszerzési  
                           Szabályzat hatályon kívül helyezéséről   
 
53/2009.(III.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2009. évi  
                           közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
54/2009.(III.26.) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok  
                          2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
55/2009.(III.26.) a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó  
                           igény benyújtásáról 
 
56/2009.(III.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámlahitel keretének meg- 
                           hosszabbításáról 
 
57/2009.(III.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámlahitel keretének bőví- 
                           téséről 
 
58/2009.(III.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak  
                           illetménye kifizetésének biztosítása érdekében munkabérhitel felvételéről 
 
59/2009.(III.26.) a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2008. évi működéséről szóló  
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                           beszámoló elfogadásáról és a 2009. évi térítési díjak megállapításá- 
                           ról 
60/2009.(III.26.) a balassagyarmati autóbusz-pályaudvar területén Büfé épület létesí- 
                           téséhez pályázat kiírásáról 
 
61/2009.(III.26.) a Balassagyarmat, Jókai u. 1236/96 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról  
 
62/2009.(III.26.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 3. szám  alatti 25 hrsz-ú  ingatlan haszno- 
                          sításáról 
 
63/2009.(III.26.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 5. szám alatti 24 hrsz-ú ingatlan hasznosí- 
                           tásáról 
 
64/2009.(III.26.) az Óváros tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek eli- 
                           degenítéséről 
 
65/2009.(III.26.) a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjának megbízá- 
                           sáról      
 
66/2009.(III.26.) az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról  
 
67/2009.(III.26.) az önkormányzat közcélú foglalkoztatási kötelezettségének teljesítésével  
                           kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 
68/2009.(III.26.) Balassagyarmat városközpont funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó  
                           végleges akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés  
                           megkötéséről 
 
69/2009.(III.26.) a Központi Óvoda és tagintézményeinek infrastruktúra fejlesztését célzó         
                           pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 
 
70/2009.(III.26.) a Központi Óvoda és tagintézményeinek infrastruktúra fejlesztését célzó  
                           pályázat benyújtásához együttműködési megállapodás aláírásáról   
 
71/2009.(III.26.) a Szabó Lőrinc Tagiskola infrastruktúra fejlesztését célzó pályázat benyújtá- 
                           sáról, önerő biztosításáról 
 
72/2009.(III.26.) a Szabó Lőrinc Tagiskola infrastruktúra fejlesztését célzó pályázat benyújtá- 
                           sához együttműködési megállapodás aláírásáról 
 
73/2009.(III.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak 
                           létszámának módosításáról   
 
74/2009.(III.26.) a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos  
                           egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyúj- 
                           tásáról 
75/2009.(III.26.) a Bűntető törvénykönyv módosítása tárgyában történő felterjesztésről 
 
76/2009.(III.26.) az oktatási és kulturális miniszterhez történő, a közoktatásról szóló 1993.  
                           LXXXIX. törvény módosításának kezdeményezéséről szóló felterjesztés  
                          elfogadásáról  
77/2009.(III.26.) Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének 
                           és Tervének felülvizsgálatáról  
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78/2009.(III.26.) a „Szociális  alap-és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és  
                           gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” 
                           megnevezésű, 1713/2 kódjelű pályázati programra a Városi Idősek Otthona  
                           akadálymentesítése tárgyában pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról    
 
79/2009.(IV.7.)   a Rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosítására benyújtott  
                           kezdeményezéshez történő hozzájárulásról és saját forrás biztosításáról a  
                           Balassi Bálint Gimnázium vizesblokkjainak felújítása érdekében  
 
80/2009.(IV.7.)   a Balassagyarmat, Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló  
                           62/2009.(III.26.) határozat módosításáról 
 
81/2009.(IV.7.)   a Balassagyarmat, Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló 
                           63/2009.(III.26.) határozat módosításáról 
 
82/2009.(IV.22.)  a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2008. évi tevékenységéről 
                            szóló beszámoló elfogadásáról 
 
83/2009.(IV.22.)  előzetes hozzájárulás megadásáról a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rende- 
                            lőintézet kapacitásának jobb kihasználása és likviditási mutatóinak stabili- 
                            tása érdekében  
 
84/2009.(IV.22.)  a városközponti funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódóan komplex  

                            pénzügyi elemzés és költséghatékonysági vizsgálat elkészítéséről ára- 
                            jánlalatok bekéréséről és szerződés megkötéséről 
 
85/2009.(IV.22.)  Balassagyarmat Város Testnevelési- és sportkoncepciójának elfogadá- 
                            sáról 
 
86/2009.(IV.22.)  a Városi Sportcsarnok épületének felújítása tárgyában pályázat benyúj- 
                            tásáról 
 
87/2009.(IV.22.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költ- 
                            ségvetési szervek 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfo- 
                            gadásáról 
 
88/2009.(IV.22.)  a 2009/2010-es tanévben az 1.,valamint az 5. évfolyamos tanulócsopor- 
                            tok meghatározásáról 
 
89/2009.(IV.22.)  Palóc ligetben Palóc kálvária felállításáról  
 
90/2009.(IV.22.)  Gépjármű vezetői forgalmi vizsga Balassagyarmatra helyezéséről 
 
91/2009.(IV.22.)  Balassagyarmat, Kossuth L. u. 45-47. számú ingatlanok előtt található  
                            autóbusz-megállóhely áthelyezéséről 
 
92/2009.(IV.22.)  Városi Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
93/2009.(IV.22.)  Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról  
 
 
94/2009.(IV.22.)  Fellebbezés elbírálása Mészáros Viktorné ügyében 
 
95/2009.(IV.22.)  Dr. Gyenes Gabriella aljegyző kinevezésének módosításáról 
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96/2009.(IV.22.)  Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalában aljegyzői álláshely betöl- 
                            tésére pályázat kiírásáról 
 
97/2009.(V.27.)   a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 2008. évi beszámolójának elfo- 
                            gadásáról 
 
98/2009.(V.27.)    a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladata- 
                             inak teljesítéséről  
 
99/2009.(V.27.)    Balassagyarmat Városüzemeltetési Kft. könyvvizsgálójának megválasztá- 
                             sáról és az alapító okirat módosításáról    
 
100/2009.(V.27.)  a Foglalkoztatási Kht. 2008. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
 
101/2009.(V.27.)  Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht. 2009. évi üzleti tervének módosítá- 
                             sáról 
 
102/2009.(V.27.)  Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht. ügyvezető igazgatója megbízási  
                             díjának megállapításáról 
 
103/2009.(V.27.)  Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht. ügyvezető igazgatójának jutalmazá- 
                             sáról 
 
104/2009.(V.27.)  Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht. Felügyelő Bizottságának megbízá- 
                             sáról 
 
105./2009.(V.27.) Balassagyarmat Foglalkoztatási Közhasznú Társaság non-profit szerve- 
                             zetté történő átalakításáról és az alapító okirat elfogadásáról 
 
106/2009.(V.27.)  Gyarmati Média Kommunikációs Kht. 2008. évi beszámolójának elfoga- 
                             dásáról  
 
107/2009.(V.27.)  Gyarmati Média Kht. non-profit szervezetté történő átalakításáról és az  
                             alapító okirat elfogadásáról 
 
108/2009.(V.27.)  az Info Pusz Televízió elnevezésének megválasztásáról 
 
109/2009.(V.27.)  Gyarmati Média Kommunikációs Közhasznú Társaság ügyvezető igazgató 
                             igazgatójának megbízásáról 
 
110/2009.(V.27.)  Gyarmati Média Kommunikációs Kht. könyvvizsgálójának megbízásáról 
 
111/2009.(V.27.)  a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért”  
                             Közalapítvány beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadásáról    
 
112/2009.(V.27.)  a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának 
                             és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
113/2009.(V.27.)  a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámoló- 
                             jának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról       
 
 
114/2009.(V.27.)  a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójának és köz- 
                             hasznúsági jelentésének elfogadásáról 
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115/2009.(V.27.)  „Balassagyarmat Város Önkormányzata Wells Gabriel” Közalapítvány  
                             beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
116/2009.(V.27.)  Gyarmati Média Kommunikációs Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsá- 
                             gának megválasztásáról 
 
117/2009.(V.27.)  a Balassagyarmati Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezető igaz- 
                             gatójának megbízásáról 
 
118/2009.(V.27.)  Balassagyarmati Foglalkoztatási Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának  
                             megbízásáról 
 
119/2009.(V.27.)  Dr. Varga Andrea aljegyzői kinevezéséről 
 
120/2009.(V.27.)  a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló  
                             34/2006.(II.23.) határozat módosításáról 
 
121/2009.(V.27.)  Balassagyarmat Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának  
                             megválasztásáról 
 
122/2009.(V.27.)  Fellebbezés elbírálása Macek Renáta ügyében 
 
123/2009.(V.27.)  a Központi Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben történő  
                             elfogadásáról 
 
124/2009.(V.27.)  Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben  
                             történő elfogadásáról 
 
125/2009.(V.27.)  Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának egységes szerkezetben  
                             történő elfogadásáról 
 
126/2009.(V.27.)  a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító  
                             okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 
127/2009.(V.27.)  a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának  
                             egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 
128/2009.(V.27.)  a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának  
                             egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 
129/2009.(V.27.)  a Madách Imre Kollégium alapító okiratának egységes szerkezetben  
                             történő elfogadásáról 
 
130/2009.(V.27.)  a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetben 
                             történő elfogadásáról 
 
131/2009.(V.27.)  a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának egységes  
                             szerkezetben történő elfogadásáról        
 
132/2009.(V.27.)  a Városi Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezetben történő  
                             elfogadásáról 
 
133/2009.(V.27.)  a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának egységes  
                             szerkezetben történő elfogadásáról 
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134/2009.(V.27.)  a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának  
                             egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 
135/2009.(V.27.)  a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadásáról 
 
136/2009.(V.27.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága  
                             alapító okiratának elfogadásáról 
 
137/2009.(V.27.)  a Városi Sportintézmények alapító okiratának egységes szerkezetben  
                             történő elfogadásáról 
 
138/2009.(V.27.)  a Városi Idősek Otthona alapító okiratának egységes szerkezetben történő  
                             elfogadásáról 
 
139/2009.(V.27.)  Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának egységes  
                             szerkezetben történő elfogadásáról 
 
140/2009.(V.27.)  a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának 
                             egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 
141/2009.(V.27.)  a 2009. május 31-én lejáró lakásbérleti jogviszony rendezéséről 
 
142/2009.(V.27.)  a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet szakmai tervének jóváha- 
                             gyásáról 
 
143/2009.(V.27.)  a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet kapacitás átcsoportosítási  
                             kérelmének támogatásáról         
 
144/2009.(V.27.)  a 2009. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának  
                             igényléséről 
 
145/2009.(V.27.)  a Központi Óvoda feladatainak ellátásáról 
 
146/2009.(V.27.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi  
                             ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
147/2009.(V.27.)  a Sportintézmények 2009. évi működésére felhasználható összeg felosztá- 
                             sáról     
 
148/2009.(V.27.)  a 2008.évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadásáról 
 
149/2009.(V.27.)  Balassagyarmat, József Attila u. 3. szám alatti ingatlanon lévő antenna- 
                             árbóc önkormányzati tulajdonba kéréséről 
 
150/2009.(V.27.)  a Honti utcai 2637/35 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről 
 
151/2009.(V.27.)  a Balassagyarmat, Arany János u. 5-7. szám alatti kazánház bérbeadá- 
                             sáról  
152/2009.(V.27.)  a Tököly Imre utca felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 
 
153/2009.(V.27.)  a Benczúr Gyula utca felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosítá- 
                             sáról 
154/2009.(V.27.)  a Liszt Ferenc utca felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosítá- 
                             sáról 
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155/2009.(V.27.)  a Perczel Mór utca felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosítá- 
                             sáról 
156/2009.(V.27.)  a Dózsa György utca játszótér felújítására pályázat benyújtásáról, önerő  
                             biztosításáról 
 
157/2009.(V.27.)  az Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár tetőszerkezetének felújítá- 
                             sára pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 
 
158/2009.(V.27.)  a balassagyarmati vízbázis további hasznosításáról 
 
159/2009.(V.27.)  emléktábla elhelyezéséről      
 
160/2009.(V.27.)  tartalék lakóépület belterületbe vonásáról 
 
161/2009.(V.27.)  tartalék gazdasági terület belterületbe vonásáról 
 

162/2009.(VI.24.) a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
163/2009.(VI.24.) fejlesztési hitel felvételéről 
 
164/2009.(VI.24.)az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

szóló 53/2009.(III.26.) határozatának módosításáról 
 
165/2009.(VI.24.) a „Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái” 

tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 
166/2009.(VI.24.)az Állami Számvevőszéknek a Balassagyarmat Város 

Önkormányzatánál a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és 
rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások 
ellenőrzése tárgyában elkészített számvevői jelentésről 

 
167/2009.(VI.24.)a Madách Imre Kollégium „B” épülete (Ady Endre út 2. ingatlanrész) 

bérleti szerződésének módosításáról 
 
168/2009.(VI.24.) a balassagyarmati 1520 hrsz-ú ingatlan padlásterére vonatkozó 

visszavásárlási jogáról 
 
169/2009.(VI.24.)a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átadás-

átvétele tárgyában megkötendő megállapodás elfogadásáról 
 
170/2009.(VI.24.)a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Gyermekotthon, Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon 
balassagyarmati telephelye átadás-átvétele tárgyában megkötendő 
megállapodás elfogadásáról 

 
171/2009.(VI.24.)a 2009. évi kulturális pályázat elbírálásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 
172/2009.(VI.24.) a Városi Idősek Otthona igazgatói feladatainak ellátásáról 
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173/2009.(VI.24.)a Balassagyarmat, Ó u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
lakás átnevezéséről 

 
174/2009.(VI.24.)a Balassagyarmat, Szabó L. u. 14. fsz. 4. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú lakás átnevezéséről 
 
175/2009.(VI.24.)a Nógrád Volán Zrt. 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
176/2009.(VI.24.)a helyi autóbusz személyszállítási közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 
 
177/2009.(VI.24.)a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 9/A. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú épület (lakás) ingatlan bontásáról 
 
178/2009.(VI.24.)a Balassagyarmat, Óváros tér 15. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
 
179/2009.(VI.24.)a Balassagyarmat, Ó u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan 

bérbeadásáról 
 
180/2009.(VI.24.)a balassagyarmati 3166/16 hrsz-ú (Ipari park) ingatlan tulajdoni 

helyzetének rendezéséről 
 
181/2009.(VI.24.)tartalék gazdasági terület belterületbe vonásáról 
 
182/2009.(VI.24.)a volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonyának 

rendezéséről 
 
183/2009.(VI.24.)a sajátos nevelési igényű tanulók közoktatási intézményekben 

történő ellátásának feltételeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
184/2009.(VI.24.)a Geo-Film Bt-vel megkötendő megbízási szerződés elfogadásáról 
 
185/2009.(VI.24.)a Palóc ligetben Palóc kálvária felállításáról 
 
186/2009.(VI.24.)a Nógrád Megyei Önkormányzat felhívásához történő 

csatlakozásról 
 
187/2009.(VI.30.)   szavazatszámláló bizottság létrehozásáról 
 
188/2009.(VI.30.)   Városi Idősek Otthona intézményvezetői pályázat elbírálásáról 
 
189/2009.(VI.30.)   háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskola-orvosi körzetek elhelyezésére 
                               vonatkozó pályázati eljárás kiírásáról 
 
190/2009.(VI.30.)   a 3. számú gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásáról 
 
191/2009.(VI.30.)   a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának egységes  
                               szerkezetben történő elfogadásáról szóló 134/2009.(V.27.) határozat 
                               módosításáról 
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192/2009.(VI.30.)   Városi Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
193/2009.(VIII.17.) a 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásáról szóló 

pályázati kiírás elfogadásáról 
 
194/2009.(VIII.17.) a „Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái” tárgyában 

egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
195/2009.(VIII.17.) a „ Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái” tárgyában 

hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás kiírásáról 
 
196/2009.(VIII.17.) az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 

53/2009.(III.26.) határozatának módosításáról 
 
197/2009.(VIII.17.) a városi piacon helypénz és helyhasználati díj mértékének megállapítá-

sáról 
 
198/2009.(VIII.17.) a 2. számú háziorvosi körzet elhelyezésére kiírt pályázat eredményte-

lenné nyilvánításáról 
 
199/2009.(VIII.17.) az Egészségházban (Rákóczi út 23/A) működő orvosi rendelők 

elhelyezésére kiírt pályázat eredményének megállapításáról 
 
200/2009.(VIII.17.) a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról 
 
201/2009.(VIII.17.) a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának 

módosításáról 
 
202/2009.(VIII.17.) helyiség bérleti díj csökkentésére vonatkozó igények tárgyában 

állásfoglalás megfogalmazásáról 
 
203/2009.(VIII.17.) az álláshelyek megszüntetésével járó létszámcsökkentés elrendeléséről 
 
204/2009.(VIII.17.) az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények maximális tanulói 

osztály- és csoportlétszámának túllépésére vonatkozó kérelem illetékes 
Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról 

 
205/2009.(VIII.17.) a Balassi Bálint Gimnázium osztályai maximális létszámai túllépésének 

fenntartói hatáskörben történő engedélyezéséről 
 
206/2009.(IX.30.)   a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
                               kiírásáról 
 
207/2009.(IX.30.)   A Szécsény és térségének turisztikai és közművelődési egyesületébe  
                               történő belépésről  
 
208/2009.(IX.30.)   „ÉMOP-2008-2.3.1- Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek 
                               támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásáról 
 
209/2009.(IX.30.)   a Városi Idősek Otthona intézményvezetőinek kinevezéséről 
 
210/2009.(IX.30.) a Városi Sportintézmények intézményvezetői állás betöltésére szóló 

pályázat kiírásáról  
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211/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Thököly u. 12. fsz. 6. ajtószám alatti 1456/A/6 hrsz-ú 
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
212/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. fsz. 7. ajtószám alatti üresen álló 

lakás hasznosításáról 
 
213/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Kossuth u. 18. fsz. 1. ajtószám alatti 1509/A/2 hrsz-ú 

üresen álló lakás hasznosításáról 
 
214/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. fsz. 1. ajtószám alatti lakás hasznosí-

tásáról    
 
215/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41.B.I.em. 5. szám alatti lakás haszno- 
                                sításáról 
 
216/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti lakás hasznosí- 
                                tásáról 
 
217/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41./B tetőtér 6. szám alatti lakás hasz- 
                                nosításáról 
 
218/2009.(IX.30.)    a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I/6. szám alatti lakás hasznosításá- 
                                ról 
219/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I.em. 4. számú lakás lakásbér- 
                                leti jogviszony meghosszabbításáról 
 
220/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B földszint 1. szám alatti lakás lakás- 
                               bérleti jogviszony meghosszabbításáról 
 
221/2009.(IX.30.)   az önkormányzati tulajdonú lakásokban lakó, jogcím nélküli lakáshaszná- 
                               lók helyzetének rendezéséről 
 
222/2009.(IX.30.)   a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti helyiség hasznosításáról 
 
223/2009.(IX.30.)   az Egészségházban (Rákóczi út 23/A) működő orvosi rendelők elhelye- 
                               zésére vonatkozó megállapodás megkötéséről 
 
224/2009.(IX.30.)   helyiségek kedvezményes használatba adásához kapcsolódó döntések 

meghozataláról  
 
225/2009.(IX.30.)   a Megyei Etikai Tanács tagjának delegálásáról 
 
226/2009.(IX.30.)   a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának 
                                Pénzügyi Bizottságába történő delegálásról 
 
227/2009.(IX.30.)    Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozá- 
                                sáról 
228/2009.(IX.30.)   a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „ BALASSAGYAR-

MATÉRT” emlékérem adományozását előkészítő bizottság tagjainak 
megválasztásáról 

 
229/2009.(IX.30.)   Fellebbezés elbírálása ( Chikány Józsefné ügyében) 
 
230/2009.(IX.30.)   Balassagyarmat Város Önkormányzata I. félévi teljesítéséről 
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231/2009.(IX.30.)  300MFt összegű ÖKIF hitel feltételéhez kapcsolódó döntések meghoza- 
taláról             

 
232/2009.(IX.30.)   Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak 
                               létszámának módosításáról 
 
233/2009.(IX.30.)   Balassagyarmat-Nyírjesi területettel kapcsolatos fejlesztésekről 
 
234/2009.(IX.30.)   Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság létreho- 
                               zásáról 
 
235/2009.(IX.30.)   Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
236/2009.(IX.30.)   Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megválasztá- 
                               sáról  
237/2009.(IX.30.)   Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának  
                               megválasztásáról 
 
238/2009.(IX.30.)   a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő előzetes megállapodásról 
 
239/2009.(IX.30.)   a „Balassagyarmat Városi Bölcsőde fejlesztése és kapacitásbővítése”  
                                tárgyú pályázat benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról 
 
240/2009.(IX.30.)  a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi ellátás fejlesz-

tése – SO2 tárgyú pályázatának támogatásáról 
 
241/2009.(IX.30.)   a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. 

ütem)” tárgyú pályázat benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról 
 
242/2009.(IX.30.)   a „Nógrádi Identitás Ház” tárgyú pályázat benyújtásáról és a saját forrás 
                                biztosításáról 
 
243/2009.(IX.30.)   az önkormányzati intézmények korszerűsítésére vonatkozó pályázat 
                               benyújtásáról 
 
244/2009.(IX.30.)   a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
245/2009.(X.05.)    a „Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái” tárgyában 
                               lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapításáról 
 
246/2009.(X.05.)   a Svájci – Magyar Együttműködési program keretében „Balassagyarmat 

város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú projekt elkészítéséhez 
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányról 

 
247/2009.(X.05.)   a a Svájci – Magyar Együttműködési program keretében „Balassagyarmat 

város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú projekt elkészítéséhez 
kapcsolódó csőrepedés-vizsgálat és hálózat-szimuláció elkészítéséről 

 
248/2009.(X.05.)  a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által a Magyarország – 

Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. HU-SK 
                               09/01/1.4. pályázatának támogatásáról 
 
249/2009.(X.23.)  az önkormányzat által fenntartott középfokú nevelési-oktatási intéz-

mények 2010/2011. tanévi beiskolázásának meghatározásáról 



14 

 

 

 
250/2009.(X.23.)   Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervé-

nek elfogadásáról 
 
251/2009.(X.23.)   Balassagyarmat Város Önkormányzat 203/2005.(XI.24.) számú határoza-

tával elfogadott és 182/2007.(X.31.) számú határozatával módosított 
2006-2010. évi stratégiai ellenőrzési tervének módosításáról 

 
252/2009.(X.23.)   a 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására benyújtott 

pályázat elbírálásáról 
 
253/2009.(X.23.)   Borkó Edit – Városi Bölcsődében fennálló – közalkalmazotti jogviszo- 
                              nyának megszüntetéséről 
 
254/2009.(X.23.)   a Városi Bölcsőde vezetői feladatainak ellátásáról 
 
255/2009.(X.23.)   Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak  
                              létszámának módosításáról 
 
256/2009.(X.23.)   az új autóbusz-pályaudvaron létesítendő kerékpártároló és utastájékozta-

tási rendszer kiépítéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról  
 
257/2009.(X.23.)   az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló  
                               53/2009.(III.26.) határozatának módosításáról 
 
258/2009.(XI.25.)   a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2008-2009. évi beszámo- 
                               lójának elfogadásáról 
 
259/2009.(XI.25.)   Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi  
                               Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
260/2009.(XI.25.)   Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi  
                               Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
261/2009.(XI.25.)   a 2010. évi víz- és csatornadíj mértékének megállapításához szükséges 
                               adatokról szóló tájékoztatóról 
 
262/2009.(XI.25.)   a balassagyarmati vízbázis további hasznosításáról 
 
263/2009.(XI.25.)   a Svájci-Magyar Együttműködési program keretében „Balassagyarmat 
                               város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
264/2009.(XI.25.)   Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról 
 
265/2009.(XI.25.)   a Teleki u. 1. szám alatti helyiség bérlője kérelmének elbírálásáról 
 
266/2009.(XI.25.)   az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek 2010. évi felújítási  
                               tervének meghatározásáról 
 
267/2009.(XI.25.)   a 2010. évi hulladékdíj prognózissal kapcsolatos tájékoztató elfogadá- 
                               sáról 
 
268/2009.(XI.25.)   a 2010-től szervezendő települési szilárd hulladék begyűjtési, szállítási 
                               közszolgáltatásról 
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269/2009.(XI.25.)   a Dózsa Gy. u. 41/B. I/5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
270/2009.(XI.25.)   a Kóvári u. 7. A. lh. I/2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
 
271/2009.(XI.25.)   Kossuth u. 18. fsz. 1. szám alatti lakás hasznosításáról 
 
272/2009.(XI.25.)   a Thököly u. 12. fsz. 6. ajtószám alatti 1456/A/6 hrsz-ú lakás hasznosítá- 
                               sáról 
 
273/2009.(XI.25.)    az üresen álló lakások hasznosításáról 
 
274/2009.(XI.25.)    az üresen álló lakások hasznosításáról 
 
275/2009.(XI.25.)   a balassagyarmati autóbusz pályaudvar területén kiszolgáló és szórakoz- 
                                tató központ létesítéséről 
 
276/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról  
 
277/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
278/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
279/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
280/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
281/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
282/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
283/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
284/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
285/2009.(XI.25.)    a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
286/2009.(XI.25.)   a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program- 
                                jában való részvétel támogatásáról 
 
287/2009.(XI.25.)    a Városi Sportintézmények vezetőjének megbízásáról 
 
288/2009.(XI.25.)    a  Balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság  
                                2007-2008. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 
 
289/2009.(XI.25.)    Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése I-III.  
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                                negyedévi teljesítéséről 
 
290/2009.(XI.25.)    Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési  
                                koncepciójáról 
 
291/2009.(XI.25.)    Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél álláshelyek meg- 
                                szüntetésével járó létszámcsökkentés elrendelésére vonatkozó döntése- 
                                inek megerősítéséről  
 
292/2009.(XI.25.)    az önkormányzati fenntartású intézményi konyhák további működésére  
                                vonatkozó intézkedési terv elfogadásáról 
 
293/2009.(XI.25.)    a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellátási területének módo- 
                                sítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi  
                                kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
294/2009.(XI.25.)    a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellátási területének módo- 
                                sítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi  
                                kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
 
295/2009.(XI.25.)    a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellátási területének módo- 
                                sítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi  
                                kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
296/2009.(XI.25.)    a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellátási területének módo- 
                                sítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi  
                                kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
297/2009.(XI.25.)    az önkormányzat egyes szociális alap- és szakosított ellátásainak  
                                további biztosításáról 
 
298/2009.(XI.25.)    a Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 
 
299/2009.(XI.25.)    Balassagyarmat Város Önkormányzata Turisztikai Desztináció Menedzs- 
                                ment (TDM) tagsággal kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
300/2009.(XI.25.)    a Balassagyarmat, 055/4 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
 
301/2009.(XI.25.)    a „Balassagyarmat Városi Bölcsőde fejlesztése és kapacitásbővítése”  
                                tárgyú pályázat benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról szóló  
                                239/2009. (IX.30.) határozat módosításáról 
 
302/2009.(XI.25.)    az önkormányzati intézmények korszerűsítésére vonatkozó pályázat  
                                benyújtásáról szóló 243/2009. (IX.30.) határozat kiegészítéséről 
 
303/2009.(XII.21.)   a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
304/2009.(XII.21.)   a Balassa Bálint Gimnázium intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
305/2009.(XII.21.)   a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról     
 
306/2009.(XII.21.)   a helyijárati autóbusz közlekedés működési támogatásáról 
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307/2009.(XII.21.)   a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
308/2009.(XII.21.)   a Szondi Gy.u. 13. fsz. 1. szám alatti lakás hasznosításáról 
 
309/2009.(XII.21.)   a Balassagyarmat, Hunyadi utcai, 1431/6 hrsz. alatti ingatlan elidegení- 
                                téséről 
310/2009.(XII.21.)   az önkormányzat tulajdonában lévő Nógrádker részvénycsomag elidege- 
                                nítéséről 
311/2009.(XII.21.)   a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú  
                                nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó helyiséghasználati  
                                szerződés megkötéséről 
 
312/2009.(XII.21.)   a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
                                nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó helyiséghasználati  
                                szerződés megkötéséről   
 
313/2009.(XII.21.)   a Kossuth u. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség  
                                ( Pannónia típusú motorkerékpár kiállítás) használati szerződésének  
                                meghosszabbításáról 
 
314/2009.(XII.21.)   a Balassagyarmat 064/3 hrsz-ú, tartalék iparterület hasznosításáról szóló  
                                28/2009.(II.18.) határozat (terület elidegenítés biodízel üzem létesítése  
                                céljára) módosításáról 
 
315/2009.(XII.21.)   a balassagyarmati vállalkozók ösztönzéséről és támogatásáról szóló  
                                rendelet előzetes véleményezéséről  
 
316/2009.(XII.21.)   a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás munkájáról szóló  
                                beszámoló elfogadásáról 
 
317/2009.(XII.21.)   a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért”  
                                Közalapítvány Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak választá- 
                                sáról 
318/2009.(XII.21.)   a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány Ellenőrző  
                                Bizottsága elnökének és tagjainak választásáról 
 
319/2009.(XII.21.)   a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány Ellenőrző  
                                Bizottsága elnökének és tagjainak választásáról 
 
320/2009.(XII.21.)   a „Horváth Endre-díj” odaítéléséről 
 
321/2009.(XII:21.)   „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról Nagy  
                                Imre részére 
 
322/2009.(XII.21.)   „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról Matúz Gábor  
                                részére 
 
323/2009.(XII.21.)   „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról Dr. Cimbal- 
                                mos István részére 
 
324/2009.(XII.21.)   „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról Tyekvicska  
                                Árpád részére 
 
325/2009.(XII.21.)   „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról Dr. Wachtler  
                                Vilmos részére 
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326/2009.(XII.21.)   a Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-okta- 
                                tási intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minőségirányítási Prog- 
                                ram (ÖMIP) kiegészítéséről 
 
327/2009.(XII.21.)   a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
328/2009.(XII.21.)   a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 
329/2009.(XII.21.)   a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okira- 
                                tának módosításáról 
 
330/2009.(XII.21.)   a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
331/2009.(XII.21.)   a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosítá- 
                                sáról 
332/2009.(XII.21.)   a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról 
 
333/2009.(XII.21.)   a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának  
                                 módosításáról 
 
334/2009.(XII.21.)   a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola ala- 
                                 pító okiratának módosításáról 
 
335/2009.(XII.21.)    a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának  
                                 módosításáról 
 
336/2009.(XII.21.)    a Nógrád Megyei Szakképés-szervezési Társulás alapító okiratának  
                                 módosításáról 
 
337/2009.(XII.21.)    a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellátási területének mó- 
                                 dosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testü- 
                                 leti kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
338/2009.(XII.21.)   a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellátási területének mó- 
                                 dosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testü- 
                                 leti kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
339/2009.(XII.21.)   a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet ellátási területének mó- 
                                dosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testü- 
                                leti kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról              
       
340/2009.(XII.21.)   Balassagyarmat Város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának elfogadá- 
                                sáról
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város középtávú Közlekedésfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Közlekedés-fejlesztési 
Koncepcióját. A település középtávú közlekedésfejlesztésének fő irányait tartalmazó 
anyag figyelembevételével szükséges a város komplex közlekedésfejlesztési terveinek 
további kidolgozása. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott koncepciót érvényesítse 

a további városfejlesztő munkában, és az elkészült komplex Közlekedésfejlesztési tervet 
elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2009. (I.27.)   h a t á r o z a t a 
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező  

2009. évi célok meghatározásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőire vonatkozó 2009. évi egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező  
fő célokat az alábbiakban határozza meg: 

 

a.) az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok, feladatok 
időarányos megvalósításának elősegítése, illetve abban való közreműködés, 

 

b.) az egészségügyi, oktatási, szakképzési szolgáltató rendszer működési 
hatékonyságának javítása, racionalizálása, 

c.) a körjegyzői feladatok ellátására Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzataival 
kötött megállapodásban foglaltak végrehajtása,, 

 

d.) hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, folyamatos elemzése, változások 
átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása, 

 

e.) hatósági jogalkalmazás színvonalának emelése, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása, 
 

f.) ügyintézési határidő további csökkentése, ügyfelek teljes körű tájékoztatásam 
felvilágosítása, ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása, 

 

g.) ügyintézés törvényességi színvonalának emelésével elérni, hogy csökkenjen az 
eredményes jogorvoslatok száma, 

 
h.) belső szervezeti egységek közötti kommunikáció javítása, 
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i.) a közigazgatási tevékenység informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése, 
figyelemmel az elektronikus ügyintézés bevezetésére, az önkormányzat informatikai 
stratégiájában meghatározott feladatok időarányos teljesítésére, 

 
j.) az Európai Parlament tagjai 2009. évi választásának törvényes lebonyolításából 

eredő feladatok előkészítése, végrehajtása. 

Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok: 

a.)  Biztosítani kell a képviselő-testület és bizottságai működésének törvényességét, 
eredményességét és hatékonyságát, valamint a kihirdetett önkormányzati rendeletek 
teljesebb megismerhetőségét, a rendeletek, határozatok határidőben történő 
végrehajtását, ill. a hatályosulás elemzését, 

b.)  Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének maradéktalan betartása, 
különös tekintettel a tartalékos gazdálkodásra, ill. a hiány, valamint a kintlévőségek 
csökkentésére, az adóbehajtások hatékonyságának növelésével a helyi 
adótartozások mértékének csökkentése, 

c.) Önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása, erőforrásokkal kapcsolatos 
gazdálkodás hatékonyságának növelése, 

d.) Az EU források eredményes kihasználása érdekében a pályázati rendszerekben nyíló 
lehetőségek minél jobb és szélesebb körű figyelemmel kísérése, kihasználása, 
együttműködve a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társasággal, 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; 
b.) A körzetközponti hatósági igazgatási feladatok ellátásában érintett településekkel a 

kapcsolattartás 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 teljesítménykövetelményeit 
határozza meg. 
Határidő: 2009. február 28. 
Felelős:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2009. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célok figyelembevételével határozza meg    
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 2009. évi teljesítménykövetelményeit és a kitűzött teljesítmény-
követelmények értékelésének eredményéről a Képviselő-testület 2010. januári ülésén 
adjon tájékoztatást. 
Határidő: kitűzésre:  2009. február 28. 
              tájékoztatásra: 2010. január 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2009.(I.27.)    h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos állományában 
szolgálatot teljesítők 2009. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározásáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományában szolgálatot teljesítők 
részére 2009. évre az alábbi teljesítménykövetelményi 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.) Kiemelt figyelmet kell fordítani a tűzoltóság hatósági tevékenysége során a 
következetesség elvének figyelembevételével a szankcionálás eszközeinek 
alkalmazására. 

c.) 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,  
kölcsönös támogatás és nyitottság alapján erősíteni kell az együttműködést. 

d.) Figyelemmel kell kísérni az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét, különös 
tekintettel a működési területről a parancsnoksággal együttműködési megállapodást 
kötött egyesületekre vonatkozóan. szakmai továbbképzések, gyakorlatba történő 
bevonásukkal segíteni kell szakmai felkészültségük fejlesztését. 

e.) Kiemelt figyelmet kell fordítani az Egységes Digitális Rádió-távközlő hálózat 
rendszerbeállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

f.) Szakmai tevékenység során törekedni kell a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
maximális érvényesítésére.  

g.) Gondoskodni kell az állomány, főként az elmúlt két évben felszerelt fiatal tűzoltók 
szakma, szakmai tűzoltóverseny és tűzoltó sport iránti elkötelezettség 
kialakításáról, motiválásuk kidolgozásáról. 

h.) Meg kell követelni és rendszeresen ellenőrizni az állomány képzésének, 
továbbképzésének minőségét, hatékonyságát. 

i.) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az illetékességi és működési területen a 
veszélyforrások változásait, azok feltárását, és biztosítani kell a megelőző 
szakhatósági, propaganda és tűzvizsgálati tevékenységi további magas szintű 
ellátását. 

j.) 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 állagmegóvását. Folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a megjelenő pályázatokat és az ebben rejlő lehetőségeket maximálisan ki 
kell használni. 

k.) 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. 

l.) Az elmúlt évek bel- és árvízi eseményeinek tapasztalatai alapján a szervezési, 
beavatkozási technikai ismereteket tovább kell bővíteni. 

m.) 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. 

n.) A lehetőségeknek megfelelően továbbra is támogassák a megyei tűzoltószövetség 
tevékenységét és szakmai támogatásukkal segítsék az illetékességi területen 
működő önkéntes tűzoltó-egyesületeket. 

o.) Különös figyelmet kell fordítani az elmúlt években szolgálatba lépő fiatal tűzoltók 
elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztésére, elmélyítésére. 
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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, tűzoltó-parancsnok 2008. évi teljesítmény-
követelményét. 

Határidő: 2008. február 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

a 2009. február 28-án lejáró lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hauser Gabriella a 
Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV/2. szám alatti, 53 m2 alapterületű összkomfortos lakásra 
kötött bérleti szerződését 2011. február 28-ig – ezen belül a Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyának 
fennállásáig – meghosszabbítja. 

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.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a lakásbérleti szerződést 
kösse meg.  

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
              Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2009. (I. 27.) határozata 

a Városi Idősek Otthonában végzett ellenőrzésben foglaltak végrehajtására megkötött 
hatósági szerződésben foglaltak vállalásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Idősek 

Otthonában tartott hatósági ellenőrzés megállapításai alapján a határozat mellékletét 
képező tartalommal megkötött hatósági szerződésben foglaltak 2012. december 31-ig 
történő teljesítésére kötelezettséget vállal, elsősorban pályázati források bevonásával, 
amelyekhez egyedi döntésekkel a szükséges önerőt biztosítani kívánja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hatósági szerződésben a 2009. évre 

vállaltak teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról az intézmény 2009. évi 
költségvetésében gondoskodjon. 

Határidő: az 1. pont tekintetében  2012. december 31. 
                   a 2. pont tekintetében 2009. december 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2009. (I. 27.) határozata 

a nevelési-oktatási intézmények feladatellátását, intézményhálózat-működtetését és 
fejlesztését meghatározó INTÉZKEDÉSI TERV elfogadásáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények feladatellátását, intézményhálózat-működtetését és fejlesztését 
meghatározó Intézkedési Tervet a mellékelt tartalommal elfogadja, s egyben hatályon 
kívül helyezi a 185/2004.(IX.16.) határozattal elfogadott Intézkedési Tervet. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet küldje meg a 
nevelési-oktatási intézmények részére. 

Határidő: 2009.január 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

Madách Kollégium KEOP-2007-5.1.0. pályázatának támogatásáról és a szükséges 
önerő biztosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Madách 

Imre Kollégium Környezet és Energia Operatív Program „ Energetikai hatékonyság 
fokozása (KEOP-2007-5.1.0.)”című pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát. 

 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját 

forrásrészt - maximum 7.000.000,-Ft-ot -, az intézmény 2009. évi költségvetésében 
biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 
a Civitas Fortissima 90. évfordulójára rendezendő ünnepség kiadási előirányzatának 

biztosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Önkormányzata 2009. évi költségvetésének terhére a Civitas Fortissima 90. 
évfordulójára rendezendő ünnepségre 3.000.000,- Ft – azaz hárommillió forint – kiadási 
előirányzatot biztosít. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2009. (I. 27.) határozata 

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

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 

Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületével kötött 
Együttműködési megállapodást és azt a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

Határidő: 2009. február 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2009. (I. 27.) határozata 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobulaház) helyiség hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Biztosabb 
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület (Balassagyarmat, Zichy u. 11.szám) TÁMOP 
3.3.5/A/1/”Tanoda programok támogatása” pályázatát. Az önkormányzat a tulajdonát 
képező, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 66.szám alatti, 870 hrsz-ú, 330 m2 
alapterületű ingatlanon lévő, 138 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségét 
az Egyesület részére, tanoda   

 céljára bérbe adja az alábbi feltételekkel: 
- a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2009. év augusztus hó 1. napjától 

2014. év július hó 30. napjáig terjedő időszakra szól, 
- a bérleti szerződés megkötése Balassagyarmat Város Önkormányzatának az 

önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.((V.21.) 
rendelete értelmében történik, különös tekintettel annak 4 § (1) és (2) bekezdésére, 

- a helyiség havi bérleti díja 34.500,-Ft+ÁFA, összesen 41.400,-Ft, 
- a helyiség éves bérleti díja 414.000,-Ft+ÁFA, összesen 496.800,-Ft, 
- a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi 

bérleti díjnak megfelelő összeg, 124.200,-Ft befizetésének a szerződés megkötése 
előtti igazolása, 

- a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel 
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.    

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti 

szerződés megkötésére. 
Határidő: a szerződés megkötésére (nyertes pályázat esetén) 2009. július 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

a Köztársaság tér és a Régimalom utcai tömbbelső szabályozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Köztársaság tér 

és a Régimalom utcai tömbbelső szabályozására a határozat mellékletét képező tervlap 
kivonaton bemutatott tervezettel, mely módosítja a szabályozási terv B2-5,6 szelvényét. 

 
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a 
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

a Kórház gazdasági területe és környezete szabályozásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kórház 
gazdasági területe és környezete szabályozására a határozat mellékletét képező tervlap 
kivonaton bemutatott tervezettel, mely módosítja a szabályozási terv B2-4,8 szelvényét. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a 
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

a gázcseretelep és a szeszfőzde közötti gazdasági övezet és környezete 
szabályozásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a gázcseretelep 

és a szeszfőzde közötti gazdasági övezet és környezete szabályozására a határozat 
mellékletét képező tervlap kivonaton bemutatott tervezettel, mely módosítja a 
szabályozási terv B2-9, és B2-20 szelvényét. 
 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a 
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

az újkóvári bekötőút melletti terület és mintakert környezete szabályozásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az újkóvári 
bekötőút melletti terület és mintakert környezete szabályozására a határozat 
mellékletét képező tervlap kivonaton bemutatott tervezettel, mely módosítja a 
szabályozási terv B2-20-21, és B2-23 szelvényét. 

 
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd 
a szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

a nyírjesi Fenyves út és Patakpart út közötti terület szabályozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a nyírjesi 

Fenyves út és Patakpart út közötti terület szabályozására a határozat mellékletét képező 
tervlap kivonaton bemutatott tervezettel, mely módosítja a szabályozási terv K2-3 
szelvényét. 

 
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a 
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet – tervezetet ismételten terjessze 
a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 
a Kincsem pusztai mezőgazdasági terület szabályozásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kincsem 

pusztai mezőgazdasági terület szabályozására a határozat mellékletét képező tervlap 
kivonaton bemutatott tervezettel, mely módosítja a szabályozási terv K1 és K2-3 
szelvényét. 

 
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a 
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

a Springa dombon lévő tartalék intézményterületek lakóövezeti szabályozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Springa 

dombon lévő tartalék intézményterületek lakóövezeti szabályozására a határozat 
mellékletét képező tervlap kivonaton bemutatott tervezettel, mely módosítja a 
szabályozási terv B2-11, és B2-12 szelvényét. 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a 
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 

az Ipolypart és az un. Káposztások alatti terület szabályozásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Ipolypart és az 
un. Káposztások alatti terület szabályozására a határozat mellékletét képező tervlap 
kivonaton bemutatott tervezettel, mely módosítja a szabályozási terv B2-3 szelvényét. 

 
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a 
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 
a Piac és környezete szabályozásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a piac és 

környezete szabályozására a határozat mellékletét képező tervlap kivonaton bemutatott 
tervezettel, mely módosítja a szabályozási terv B2-3, 7 szelvényét. 

 
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a           
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2000. (V.19.) rendelet módosításának előzetes 

véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e határozat 
mellékletében foglalt tartalommal a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2000. ( V.19.) 
rendelet módosítását elfogadásra javasolja. 

 
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon a tervezet kifüggesztéséről és véleményeztetéséről, majd a 
szakmai vélemények megérkezését követően a rendelet–tervezetet ismételten terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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21/2009. (I. 27.) 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 az önkormányzat 

tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti, 2008 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítésére vonatkozóan a 297/2008.(XI.26.) képviselő-testületi határozat alapján 
kiírt pályázati eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül az Euro Trucking Plusz Kft. ( 
székhelye: 1181 Budapest, Bókai Árpád út 54/B.) ajánlatát minősíti nyertesnek. 

 
2. A Képviselő-testület elidegeníti a Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti, 2008. hrsz-ú 

ingatlant az Euro Trucking Plusz Kft-nek (továbbiakban: vevő), a vételi ajánlatában 
közölt tevékenységek (sport- és szabadidő központ-, óvoda-, bölcsőde-, oktatás-, 
panzió) kialakítása céljára, illetve az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben a központi vegyes 
területre meghatározottak szerinti hasznosítás céljára, az alábbi feltételekkel: 

 
- az ingatlan vételára: 36.400.000,-Ft, amelynek megfizetése az alábbiak szerint 

történik: 

• a vevő köteles az adás-vételi szerződés megkötésének napjától számított 3 
(három) banki napon belül 32.400.000,-Ft-ot megfizetni, 

• a vevő köteles az általa felajánlott bruttó 4.000.000,-Ft értékú természetbeni 
teljesítést, az Önkormányzat választása szerint 2009. február 28-ig 
meghatározásra kerülő földmunka, szállítási feladat, útjavítás- és építés, 
épületbontás, tereprendezési munkákat 2009. december 31-ig elvégezni. A fenti 
munkák teljesítésének biztosítására az ingatlan tulajdoni lapját a fenti összeg 
erejéig jelzálogjoggal kell megterhelni, 

- az ingatlanon meglévő távközlési légkábel és szennyvízcsatorna fennmaradását 
szolgalmi jog alapításával biztosítani kell, 

- az ingatlan Szűgyi út felőli birtokhatárának az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
telekhatárra történő visszaállítása a vevő kötelességes és költsége, 

- az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség az Euro Trucking Plusz Kft-t 
terheli. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy – a vevővel történt egyeztetést 

követően – tegyen javaslatot a bruttó 4 millió Ft összegben elvégzendő munkák 
tételes meghatározására, és azt jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
Az adás-vételi szerződés megkötésének határidejét a Képviselő-testület a fenti 
munkák jóváhagyásával egyidejűleg határozza meg. 

Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2009. (I. 27.) h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 8733 hrsz-ú nyírjesi erdőrészlet hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat  

tulajdonát képező, balassagyarmati 8733 hrsz-ú, 2090 m2 alapterületű, erdő művelési ágú 
ingatlanát - az elidegenítés előkészítése céljából -  a 8732 hrsz-ú, közút Rendezési terv 
szerinti 8 m szélességre történő kialakítása érdekében megosztatja.  A kb. 440 m2 

leválasztott területet a forgalomképes vagyoni körből kivonja és átsorolja a 
forgalomképtelen vagyoni körbe, közút megnevezéssel. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a terület megosztási munkarészek 
megrendeléséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
3. A Képviselő-testület a megosztási munkarészek elvégzését követően, a megosztásnak az 

ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése után a későbbiekben dönt a kialakult 
erdőterület elidegenítéséről. 

Határidő: az 1. és 2. pontok tekintetében: 2009. június 30. 
Felelős:      a 3. pont tekintetében: 2009. szeptember 30.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2009.(I.27.) h a t á r o z a t a 
az önkormányzat tulajdonában lévő, üresen álló lakások hasznosításáról 

szóló 260/2008.(X.29.) határozat módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, üresen álló lakások hasznosításáról szóló 260/2008.(X.29.) 
határozatának 2./d pontját az alábbiak szerint módosítja: 

  
           Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Rákóczi u. 6. fsz. 7. szám alatti, 65 m2 alapterületű komfortos lakást Virág Richárd és 
Virágné Búzás Nikoletta Kossuth u. 39/A fsz. 2. szám alatti bérlők részére 
meghatározott időtartamra, 2010. május 31-ig bérbe adja azzal, hogy a lakás 
rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a Városüzemeltetési Kft-t, 
illetve az önkormányzatot  nem terhelhetik, továbbá amennyiben a Rákóczi u. 6. 
szám alatti lakásból önkormányzati érdek miatt kell kiköltözni, úgy kisebb (min. 47 m2 
alapterületű) lakást is kötelesek elfogadni. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. február 28. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2009./I.27./   h a t á r o z a t a 

„Palócország Fővárosáért 99” Közalapítvány  
kuratóriumi tagjainak választásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Palócország Fővárosáért 
99” Közalapítvány alapító okirata VII. fejezetének 1.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. A Képviselő-testület a kuratórium tagjának, Vogel Csabának a lemondása miatt Farkas 

Egonné, 2671 Őrhalom, Ifjúság út 26. szám alatti lakost választja meg 2010. december 
hó 31. napjáig. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. február 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2009./I.27./   h a t á r o z a t a 

a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány  
kuratóriuma elnökének választásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nógrád Elmeellátásának 
Fejlesztéséért” Közalapítvány alapító okirata IV. fejezet „Az alapítvány működése” című 
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. A Képviselő-testület a kuratórium elnökének Dr. Horváth Józsefnek a lemondása miatt  a 

kuratórium elnökévé Dr. Szilágyi Róbert 1171 Budapest, XVII., Sisakossáska u. 4. szám 
alatti lakost választja meg.  

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. február 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2009./I.27./   h a t á r o z a t a 
a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” Közalapítvány  

alapító okiratának módosításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” Közalapítvány alapító okirata IV. fejezet „A 
kuratórium működése” cím rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. A kuratórium 5 tagból áll. 

A Képviselő-testület a kuratórium elnökének, Dr. Czelenk Ferencnek a lemondása miatt  
Dr. Lőrincz Péter 2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 9. B. lh. II/6. szám alatti lakost 
választja meg.  

 
2. A Képviselő-testület a kuratórium tagjai közül Máté Csaba, Sándor István és Gresina 

István kuratóriumi tagokat visszahívja és a kuratórium tagjává Kovácsné Miskolczi Éva 
2660 Balassagyarmat, Klapka u. 7. szám alatti lakost választja meg, egyben Dombai 
Gábor, Markó József és Szántó József megbízatását megerősíti.  

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. február 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

a sajátos nevelésű tanulók( SNI) ellátásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

közoktatási intézmények vezetőit, hogy a 2009/2010 tanév előkészítéséhez 
kapcsolódóan szolgáltassanak adatokat az SNI tanulók ellátásáról, az SNI 
ellátásnak megfelelő szakos gyógypedagógus/pedagógus alkalmazásáról (saját 
dolgozó, egyéb jogviszony). 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: a Képviselő-testület júniusi ülése 
Felelős:   intézmények vezetői 
                Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2009. (II. 18.) határozata 

tartalék iparterület hasznosításáról, a Balassagyarmat 064/3 hrsz-ú 
földrészletből 

(II. forduló) 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdo-

nában lévő, Balassagyarmat, 064/3 hrsz-ú ingatlanból kialakításra kerülő 4 hektár területű 
földrészlet elidegenítésére vonatkozóan a 296/2008. (XI.26.) képviselő-testületi határozat 
alapján kiírt pályázati eljárás keretében beérkezett Synaterg Kft (székhelye: 1012 
Budapest, Vérmező út 8.) ajánlatát nyertesnek minősíti.   

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 064/3 hrsz-ú terület megosz-

tásával-, az azt követően kialakuló kiszolgáló út és 4 ha területű földrészletek művelésből 
történő kivonatásával-, a telekmegosztás építéshatósági engedélyeztetésével- és a 
változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására. 

Határidő:  a megosztás megrendelésére: 2009. március 10. 

Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 
3./ A Képviselő-testület elidegeníti a 064/3 hrsz-ú földrészletből kialakításra kerülő, 4 hektár 

területű, beépítetlen terület megnevezésű földrészletet a Synaterg Kft (székhelye: 1012 
Budapest, Vérmező út 8., továbbiakban: vevő) részére, terménytárolás-, szárítás-, 
olajprés üzem- és pirolízises eljárással működő kiserőmű létesítményeinek kialakítása 
céljára, az alábbi feltételekkel: 

- a telekalakítás- és a művelésből történő kivonás költségei a vevőt terhelik, 
- a Balassagyarmat–Aszód összekötő úttól a telephelyig kiépítendő, de önkormányzati 

tulajdonban maradó, az iparterület kiszolgáló forgalmára méretezett, kétirányú 
forgalomra alkalmas, minimum 6 méter szélességű, pormentes út-, valamint az el 
nem szikkadó felszíni csapadékvizeket elvezető árok kiépítésének költségei a vevőt 
terhelik, 

- a 4 hektár területű földrészlet vételára 20.000.000.- Ft+ ÁFA, a vételárat a szerződés 
megkötésével egyidejűleg kell kifizetni, 

- Balassagyarmat Város Önkormányzata az elidegenítésre kerülő területre 2012. 
december 31-ig terjedő időszakra beépítési kötelezettséget – és annak biztosítására 
elidegenítési tilalmat - köt ki azzal, hogy amennyiben a beruházó nem tesz eleget 
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beépítési kötelezettségének, az ingatlant az önkormányzat eredeti vételáron, eredeti 
állapotában visszavásárolja. 

 

4./ A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2009. december 31-ig 
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 

 

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú adás-
vételi szerződés megkötésére. 

Határidő:  2009. december 31. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2009.(II.18.)  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 Önkormányzata Képviselő-testülete: 

     - az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra 
       történő beíratásának időpontját: 

• 2009. március 19. (csütörtök, 8-17 óráig), 
               március 20. (péntek,    8-17 óráig), 
               március 21. (szombat, 8-12 óráig) időpontokban határozza meg. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a Központi 

Óvodába és Tagóvodáiba csak a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai 
Nevelési Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) településeinek 
közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező gyermekek óvodai felvételét követő szabad kapacitás terhére vehet 
fel Társuláson kívüli, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező gyermeket. 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős:   Pálinkás Zoltánné óvodavezető   
 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos 

módon tegye közzé és az érintett intézmények vezetőit a döntésről értesítse. 
Határidő: 2009. február 20. 
Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
4. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetőit, hogy az óvodai jelentkezés és 

a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása időpontjának 
nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon. 

Határidő: 2009. február 20. 
Felelős:   intézményvezetők 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet felszabaduló infrastruktúrájának 
és szabad területeinek hasznosításával kapcsolatos feladatok 

meghatározásáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey 
Albert Kórház-Rendelőintézet felszabaduló infrastruktúrája és szabad 
területeinek hasznosítására a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. (1123 
Budapest, Váci út 110.) által elkészített megvalósíthatósági tanulmányban 
felvázolt projekttervet – figyelembe véve a térség valamennyi adottságát – 
kivitelezhetőnek ítéli és a határozat mellékletét képező magvalósíthatósági 
tanulmányt elfogadja azzal, hogy  

- a megvalósíthatósági tanulmány 128. oldalán jelölt döntésre javasolt pontok 
tekintetében a felkutatott befektetőkkel történő tárgyalások függvényében 
határoz, és 

- az ajánlat kapcsán értékesítésre megjelölt ingatlanrész nagyságát mintegy 
15.000 m2-ben jelöli meg ( a végleges adat a megosztást követően kerül 
rögzítésre). 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ajánlatok bekérését követően 

döntésre terjessze a Képviselő-testület elé a befektető kiválasztására vonatkozó 
előterjesztést. A Képviselő-testület az ajánlatkérő pályázati eljárást az 
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 
15/2007.(IV.27.) rendelete 3. számú mellékletében foglaltak alapján folytatja le 
azzal, hogy befektetők felkutatásával a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft-t 
bízza meg. 

 
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a projekt-tervben megfogalmazott 

uszoda elkészül és a befektető annak működtetéséhez érvényes használatba 
vételi engedélyt kap, úgy az Önkormányzat a használatba vételi engedély 
hatályba lépését, illetve az uszoda tényleges szolgáltatásának megkezdését 
követő évtől a befektetővel kötött külön megállapodás alapján támogatást nyújt. 

Határidő: a 2. pont tekintetében az ajánlattételi határidő 2009. augusztus 31. 
                a 3. pont tekintetében 2009. szeptember 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a  

Salcáné Vanya Anna – a Városi Idősek Otthona Igazgatója – közalkalmazotti 
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormány-zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103. § (1) bek. a./ pontja, 
valamint 10. § (1) b./ pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 30. § (1) 
bek. d./ pontja, valamint a 37/ B. §-a alapján SALCÁNÉ VANYA ANNA 
közalkalmazotti jogviszonyát – nyugdíjazására tekintettel – 2009. november 
1. napjával  f e l m e n t é s s e l  megszűnteti. 

 
2. Felmentési ideje a Kjt. 33. § (2) bekezdés f./ pontja alapján 8 hónap, 

kezdete 2009. március 1-je, melynek időtartama alatt a Kjt. 33. § (3) bek. 
alapján a Képviselő-testület 4 hónapra – az Igazgató Asszony által 
meghatározott időtartamban – a munkavégzés alól mentesíti.  
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3. A határozat ellen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
202. § (1) bek. b./ pontja alapján a közléstől számított 30 napon belül a 
Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságnál lehet keresetlevelet előterjeszteni. 
 

4. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Igazgató Asszony kimagasló 
szakmai tevékenységéért és a továbbiakban jó egészséget, boldog családi 
életet kíván. 
 

5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a felmentéssel kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtételére. 

     Határidő: 2009. február hó 28. 
     Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

a temető-rekonstrukcióról szóló határozatok felülvizsgálatáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető-

rekonstrukcióról szóló határozatait felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeként – 
figyelemmel a kegyeleti közszolgáltatás ellátásáról és a Temetőkert 
Rekonstrukciós Programjáról szóló 85/A/2001.(V.24.), valamint a temető-
rekonstrukciós program módosításáról szóló 130/2006.(VI.29.) határozataira – e 
határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a – temető-rekonstrukció 
részletezett ütemezését. 

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

megtételére. 
Határidő: a határozat mellékletében foglalt ütemezés szerint 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

az önkormányzati tulajdonban lévő konyhák fenntartásával kapcsolatos 
további intézkedések megtételéről szóló 325/2008.(XII.19.) határozat 

módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévő konyhák fenntartásával kapcsolatos további intézkedések 
megtételéről szóló 325/2008.(XII.19.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az 
alábbiak szerint módosítja: 
a.)A Határozat 1. pontjában rögzített Fejlesztési Koncepció elkészítésének 

határidejét 2009. május 31. napjára módosítja. 
b.)A Határozat 2. pontjában rögzített konyhatechnológiai szakértői dokumentáció 

elkészítésének határidejét 2009. április 30. napjára módosítja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: Fejlesztési Koncepció elkészítésére: 2009. május 31. 
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Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

városnapi rendezvények ötletpályázatának kiírásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 

tartalommal ÖTLETPÁLYÁZAT-ot ír ki annak érdekében, hogy a városban élők 
identitástudat, a településhez való ragaszkodása a jövőben egyre erőteljesebben 
határozza meg a település jelenét és megalapozza annak szilárd jövőjét.  

 
2. A Képviselő-testület a pályázat elbírálásával – a Képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett – az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottságot 
bízza meg. 

 

3. A Képviselő-testület a beérkezett pályázatmunkákat az alábbi díjazásban 
részesíti, melynek forrását a 2009. évi költségvetésében a városnapi előirányzat 
keretében biztosítja: 
I. helyezett 20.000,-Ft, 
II. helyezett 10.000,-Ft, 
III. helyezett   5.000,-Ft. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére. 
Határidő: az 1. pont tekintetében 2009. február 28. 
                 a 2. pont tekintetében 2009. április 15.     
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

az önkormányzat tulajdonában lévő Kóvári u. 7/B tetőtér 2. szám 
alatti lakás elidegenítéséről szóló 248/2008.(X.29.) határozat módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő Kóvári u. 7/B tetőtér 2. szám alatti lakás elidegenítéséről szóló 
248/2008.(X.29.) határozat 1. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
„A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. június 30-ig tartja fenn.” 
 

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

Határidő: 2009. június 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

az önkormányzat tulajdonában lévő Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. szám 
alatti lakás elidegenítéséről szóló 249/2008.(X.29.) határozat módosításáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. szám alatti 
lakás elidegenítéséről szóló 249/2008.(X.29.) határozat 1. pontjának utolsó 
mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

       „A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. június 30-ig tartja fenn.” 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2009.(II.18.)  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 szóló 254/2008.(X.29.) határozat módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő Madách liget 14. ép. I.lh. IV/3. szám alatti lakás elidegenítéséről 
szóló 254/2008.(X.29.) határozat 1. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint 
módosítja: 

     „A Képviselő-testület az ajánlatát 2009. június 30-ig tartja fenn.” 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

a Rákóczi u. 96/B fsz. 4. szám alatti lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat, 

Rákóczi u. 96/B fsz. 4. szám alatti 897/A/16 hrsz-ú 36 m2 alapterületű – egy 
szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló – komfortos lakást 
a jelenlegi állapotban (bruttó)  2.880.000,-Ft induló áron, licit útján történő 
elidegenítésre kijelöli. 
Az elidegenítésből származó bevételt lakások vásárlására kell fordítani. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével 
az adásvételi szerződést megkösse. 

Határidő: 2009. június 15. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
               Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

a Kossuth u. 18. szám alatti lakás hasznosításáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Balassagyarmat, Kossuth u. 18. fsz. 1. szám alatti 1509/A/2 hrsz-ú 47 m2 
alapterületű – egy szoba, konyha helyiségekből álló – komfort nélküli lakást 
a jelenlegi állapotban (bruttó)  2.820.000,-Ft induló áron, licit útján történő 
elidegenítésre kijelöli. 

      Az elidegenítésből származó bevételt lakások vásárlására kell fordítani. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

nyertesével az adásvételi szerződést megkösse. 
Határidő: 2009. június 15. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
                Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra fennálló lakbérhátralékok 
beszedésére, kezelésére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – e határozat 

mellékletét képező szerződés szerint – Megbízási szerződés köt a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-vel. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében megkösse. 
Határidő: 2009. február 28. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
                Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth 

Kálmán Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 13. pontjában a „Köztársaság tér 5.” szövegrész helyébe a 
„Civitas Fortissima tér 1.” szövegrész lép. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. február 27. 
Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

a Gyarmati Média Kht. alapító okiratának módosításáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a 
292/2008.(XI.26.) határozatára – a Gyarmati Média Kht. székhelyét Köztársaság 
tér 6. helyett Civitas Fortissima tér 2. számon jelöli meg. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezető igazgatót a székhelyváltozással 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. február 27. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2009. (II. 18.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Ifjúsági út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló 
21/2009.(I.21.) határozat módosításáról  

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „a Balassagyarmat Ifjúsági 

út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról” szóló 21/2009.(I.21.) határozat 3./ pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 

     „3./ A vevő köteles az általa felajánlott bruttó 4.000.000.- Ft értékű természetbeni 
teljesítést - az előzetes egyeztetést követő megállapodásnak megfelelően - az alábbiak 
szerint elvégezni, azzal, hogy az elszámolásnál- tekintettel arra, hogy ezen összeg is a 
vételár részét képezi - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. törvényben, 
a fordított adózásra vonatkozóan meghatározott szabályok szerint kell eljárni: 

- járdafelújítás a Bajcsy Zsilinszky út páros oldalán, a Rendőrségtől az Ipoly Erdő Rt. 
székházig terjedő szakaszon, összesen 480 m2 területen - 5.900.- Ft/m2+ÁFA 
fajlagos költséggel számolva - bruttó 3.400.000.- Ft értékben. A vevő feladata a 
meglévő aszfaltburkolat bontása, a tükör kiemelése, fák körül szegélyek építése, 
mozgáskorlátozottak részére a szegélyek süllyesztése, VIACOLOR burkolat építése 
zúzalék alappal, besöpörve, kompletten történő elkészítése, a keletkező építési 
törmelék elszállítása és elhelyezése.  

- a fennmaradó bruttó 600.000.- Ft értékű vételárrészt útfelújítási- és kátyúzási munkák 
elvégzésével köteles teljesíteni - 3.250.- Ft/m2+ÁFA fajlagos költséggel számolva - 
összesen 155 m2  felületen.”  

 

2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (I.21.) határozata 
1./ és 2./ pontjai változatlanok, azzal, hogy 2./ pontban rögzített vételár megfizetését az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. törvényben, a fordított adózásra 
vonatkozóan meghatározott szabályok szerint kell eljárni. 

 
3./ A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2009. március 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 
 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú 
adás-vételi szerződés megkötésére.  

Határidő: 2009. március 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2009.(II.18.)  h a t á r o z a t a 

a „Kiss Árpád Általános Iskola felújítás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

az Észak-Magyarországi Operatív Program „Közoktatás térségi sajátosságokhoz 
igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” ÉMOP-2007-4.3.1/2 2F 
című pályázati kiírás 2. fordulójára a Kiss Árpád Általános Iskola felújítása 
céljából. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt, 
25.490.932,-Ft-ot 2009. és 2010. évi költségvetésének 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 
46/2009. (II. 18.) 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, 
    a földrészleten  az 1. jelű épület 
     összesen 210 m2 bruttó alapterülettel, 
    és a csatolt helyszínrajzon megjelölt 
    912 m2 földterület használati joga.” 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a 

szükséges módosításokat vezesse át. 
Határidő: 2009. július 31. 

     Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2009. (II. 18.) határozata 

a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére történő használati 
jog biztosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassa-

gyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 
Szondi u. 15-19. számú, az ingatlan-nyilvántartásban 202/2 hrsz alatt szereplő 
ingatlanon - a  mellékelt helyszínrajzon jelölt, „oktatási épület” és „tanműhely” 
megnevezésű épületeket a hozzátartozó földterülettel - a Nógrád Megyei 
Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Társulás, székhelye:3100 
Salgótarján, Rákóczi út 60., képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda elnök) 
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térítésmentes használatába adja azon célból, hogy a Társulás a meglévő 
épületek átalakításával a térségi integrált szakképző központ tanműhelyeit  
valósítsa meg. 
 

2) A Képviselő-testület a 202/2 hrsz-ú ingatlant megosztatja azért, hogy a 
fentiekben körülírt ingatlanrész önálló földrészletként az ingatlan-
nyilvántartásban feltüntethető legyen. 

 
3) Az ingatlan (a létrejövő új földrészlet) használatba adása nem érinti az 

ingatlan tulajdonjogát, az továbbra is Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának tulajdonában marad. 

 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei 

Szakképzés-szervezési Társulással az ingatlan használatba adására 
vonatkozó szerződést az ingatlan-nyilvántartásban történt átvezetést követően 
kösse meg.  

     Határidő: - a 2) pont szerinti megosztási munkák megrendelésére: 2009. 03. 02.  
- a használatba adási szerződés megkötésére: 2009. július 31. 

      Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2009.(III.16.)    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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. július 18. 
napján megkötött és a 263/2008.(XI.05.) határozatával módosított, a Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukció II. ütem kivitelezésére 
vonatkozó vállalkozó szerződést a határozat mellékletében foglalt tartalommal 
módosítja, azzal, hogy: 
 
- a Pesti Építő és Faipari Zrt. a Közbeszerzések Tanácsának e tárgyban kiadott 

tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően csatolja az alkalmassági 
feltételeket igazoló okmányokat és nyilatkozatokat, valamint a nyilatkozatokat, 
melyek szerint nem tartozik a Kbt.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá, továbbá 
csatolja a kötelező szerződéses mellékleteket. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozói szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: 2009. március 20. 

      Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Városi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről szóló  

beszámoló elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján megtárgyalta a Városi 
Rendőrség 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt az alábbi 
kiegészítésekkel együttesen fogadja el: 
 
- Egyetértünk azzal, hogy minden közlekedési kihágás figyelmeztetést, büntetést 

érdemel. Ám kifejezetten aránytalannak tartjuk a beszámoló 9. és 10. 
mellékletében ismertetett helyszíni bírságolás szám csökkenése ellenére (-21%) 
a megdöbbentően növekvő arányú kiszabott büntetési bevételt (+35,6%). A 
Városi Rendőrkapitányság arányaiban 71 %-kal növelte (!) a helyszíni bírságok 
mértékét. Arra kérjük Kapitány Úron keresztül a Megyei Főkapitány Urat, az 
illetékes rendőrségi felső vezetést és minisztériumot, hogy a helyszíni bírságolás 
tekintetében elsődlegesen a figyelmeztetéssel éljenek és a vétség súlyától 
függően törekedjenek a törvényi minimum büntetések kiszabására. 
Meggyőződésünk, hogy ez a gyakorlat a jelenleginél nagyságrendileg jobban 
szolgálná mind a közlekedés biztonságát, mind a Rendőrség megcsappant 
társadalmi elfogadottságát, bizalmi indexét. 
 

- Jogos állampolgári igény, hogy a szolgálatszervezéskor lehetőség teremtődjön 
arra, hogy a közterületek péntek, szombat éjszakai biztonsága, a garázdaság 
mérséklése érdekében kiemelten az éjszakai szórakozóhelyek környékén 
(Rákóczi út belvárosi szakasza, Szerbtemplom környéke, Teleki utca, Palóc liget 
és Bajcsy út) hatékonyabb, látványosabb legyen a rendőri jelenlét. 

 
- Az előzetesen nyertes Városközpont rehabilitációs pályázatunknak 

köszönhetően jövő évre várható beruházásnál kiemelten fontos a majd egy 
évtizede gazdátlan térfigyelő kamerarendszer felélesztése. Ennek kidolgozása 
szükséges, miként a megvalósításhoz az Önkormányzaton túl a Rendőrség és a 
vállalkozók közös áldozatvállalása is. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2009.(III.26.)    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: 2009. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 



43 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 

a helyi járati autóbusz közlekedés működési támogatásáról  
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nógrád Volán 

Zrt. normatív támogatáson felüli működési támogatás igényéről szóló kérelmét 
költségvetési forrás hiányában nem áll módjában támogatni.  

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a helyi járati autóbusz közlekedésben megjelenő veszteség 
megszüntetése érdekében kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a Nógrád 
Volán Zrt. vezetésével. 
Határidő: 2009. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadásáról 
és a 86/2005.(V.19.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat  

hatályon kívül helyezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 
mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja, és ezzel egyidejűleg a 
86/2005.(V.19.) határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon 
kívül helyezi. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2009. évi  

közbeszerzési tervének elfogadásáról   
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi közbeszerzési tervét az e határozat 
mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja el. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési 
tervben meghatározott közbeszerzési eljárások határidőben történő 
előkészítéséről. 
Határidő: a határozat mellékletét képező jegyzékek szerinti határidők 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

54/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 

2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. 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. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 000 fő feletti. 
II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl 

intézményeket tart fenn. 
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fő feletti. 

 
IV. Az önkormányzat 

• a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi 
társulás közoktatási feladatellátásában és a többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2008. évi 
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-
2.2. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 
megfelel, 
 

• a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi 
társulás közoktatási feladatellátásban és a többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési 
törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a  
Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) 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 2008. évi zárszámadásra vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a 
alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. április 24. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

55/2009.(III.26.)    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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. § (1) 
bekezdése és a 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, a benyújtási határidő függvényében 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2009.(III.26.)    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 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.19.) 
rendeletében meghatározott hiány miatti finanszírozási igény biztosítása 
érdekében, egy éves időtartamra a meglévő 350.000 e Ft folyószámla hitelkeret 
meghosszabbítását 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 2009. és 2010. évi 
költségvetését jelöli meg, 

 
c.)  nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása 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: 2009. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

57/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámlahitel keretének 

bővítéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat 
Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.19.) 
rendeletében meghatározott működési költségek finanszírozására, a meglévő 
folyószámla hitelkeret 150.000 e Ft-tal 500.000 e Ft-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 2009. és 2010. évi 
költségvetését jelöli meg, 

 
c.)  nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása 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: 2009. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak 

illetménye 
kifizetésének biztosítása érdekében munkabérhitel felvételére 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

fenntartói körébe tartozó foglalkoztatottak járandóságaik kifizetésének biztosítása 
érdekében munkabérhitel felvételét rendeli el.  
 

2.) A munkabérhitel felvételére az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetétől 
függően havi rendszerességgel kerül sor, 150.000.- eFt és 190.000.- eFt közötti 
nagyságrendben. 

 
3.) A munkabérhitel visszafizetéséről az önkormányzatot megillető nettó állami 

támogatás megérkezését követően, de legkésőbb 30 napon belül kell intézkedni. 
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4.) A munkabérhitel visszafizetésének fedezetéül a Képviselő-testület 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését jelöli meg. 

 
5.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 
 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balatonalmádi – káptalanfüredi tábor 2008. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról és a 2009. évi térítési díjak megállapításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú, tábor megnevezésű 
ingatlan 2008. évi működéséről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a tábor 2009. évi igénybevételének térítési díjait az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 

2/a. A Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak és 
közalkalmazottainak, 

és az intézményből nyugdíjba vonult közalkalmazottaknak a térítési díj 
mértéke: 800.- Ft/fő/éj. 
A díjból  10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény, 

20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.  
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem 
kell térítési díjat fizetni. 
 

2/b. Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott  intézményekben 
tanuló  

diákoknak, közalkalmazottaknak és az intézményekből nyugdíjba vonult 
közalkalmazottaknak a térítési díj mértéke: 1.200.- Ft/fő/éj. 
A díjból   10-20 fő feletti csoportok esetén 10 % kedvezmény, 

20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.  
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem 
kell térítési díjat fizetni. 
 

2/c. Nem balassagyarmati tanulóknak, közalkalmazottaknak a térítési díj  
 mértéke:   1.600.- Ft/fő/éj 
A díjból  10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény, 

20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható. 
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A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem 
kell térítési díjat fizetni. 
 

- Felnőtt vendégek:        2.000.- Ft/fő/éj 
 

2/d. 40 fő feletti csoportlétszám esetén az iskola igazgatója dönthet a 
kedvezmény mértékéről, mely nem lehet magasabb a fentiekben 
meghatározott díjtételek 30 %-ánál.   

 
- A szülővel, szülőkkel együtt üdülő, 6 éves kort be nem töltött gyermek, 

gyermekek után térítési díjat nem kell fizetni.  
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az önkormányzat 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményeket 2009. április 15-ig 
írásban értesítse. 
Határidő: 2009. április 15. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati autóbusz pályaudvar területén Büfé épület létesítéséhez 

pályázat kiírásáról 
 
  

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
tulajdonát képező balassagyarmati 709/10 hrsz-ú, autóbusz pályaudvar területén 
a mellékelt alaprajz és látványképek alapján történő Büfé épület megvalósítására 
és 15 éven át történő üzemeltetésre, vállalkozók részére az alábbi feltételekkel: 
 

- a pályaudvar altalaja osztatlan marad az önkormányzat tulajdonában, a 
vállalkozó csak térítésmentes területhasználatot kap a fenti időre, 
 

- a nyertes pályázó a közműszolgáltatók nyilatkozatát követően az esetleges 
közmű kiváltások költségét viseli, 
 

- a szerződés lejártakor az önkormányzat dönt az épület megvásárlásáról, az 
eredeti állapot visszaállításáról, illetve a további hasznosítás feltételeiről, 
 

- az önkormányzat a szerződés lejártakor az épületet maradványértéken 
átveszi, vagy megegyezéssel a szerződés meghosszabbítható, 
 

- a pályázathoz mellékelt építési tanulmányterv kötelező betartása alapján, a 
tanulmányterv készítőjével, a Nógrádterv Kft-vel az engedélyezési tervek 
elkészíttetése és engedélyeztetése a nyertes pályázó feladata, az ezzel 
kapcsolatosan felmerülő költségek a pályázót terhelik. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő 
pályázat kiírására. 
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Határidő: a pályázat kiírására 2009. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Jókai u. 1236/96 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elidegenítésre 

meghirdeti pályázati eljárás keretében, versenytárgyalás útján a Balassagyarmat, 
Jókai út 1236/96 hrsz alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlant – a 
városrendezési tervben meghatározottaknak megfelelően, garázstelkek 
kialakítása és garázsépítés céljára –, megtekintett állapotban, az alábbi 
feltételekkel: 
 
a.)Az ingatlan induló vételára bruttó 1.938.000.- Ft, 
b.)a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c.) az adásvételi szerződésben az önkormányzat javára a beépítési kötelezettség 

biztosítására a szerződéskötés napjától számított 2 éves 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. 

 
2.) 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. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
Határidő: a pályázat első kiírására: 2009. április 05. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

          Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
62/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 3. szám alatti 
25  hrsz-ú ingatlan hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balassagyarmat, Rákóczi u. 3. szám alatti, 25 hrsz-ú ingatlant – a 
városrendezési tervben meghatározottaknak megfelelően, épület építése céljára 
–, megtekintett állapotban, pályázati eljárás keretében – versenytárgyalás útján – 
meghirdeti az alábbi feltételekkel: 
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a.) Az ingatlan induló vételára bruttó 11.400.000.- Ft, 
b.) licitlépcső: 50.000.- Ft, 
c.) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
d.) az adásvételi szerződésben az önkormányzat javára a beépítési kötelezettség 

biztosítására a szerződéskötés napjától számított 5 éves időtartamra 
elidegenítési tilalmat és az eredeti áron történő visszavásárlási jogot kell 
kikötni és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e.) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
f.) a további telekalakítással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2.) 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. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
Határidő: a pályázat kiírására: 2009. április 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

          Dr. Tőzsér Zsolt jegyző     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 5. szám alatti 

24 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 5. szám alatti, 24 hrsz-ú ingatlant – a 
városrendezési tervben meghatározottaknak megfelelően, épület építése céljára 
–, megtekintett állapotban, pályázati eljárás keretében – versenytárgyalás útján –
, meghirdeti az alábbi feltételekkel: 
 
a.) Az ingatlan induló vételára bruttó 8.200.000.- Ft, 
b.) licitlépcső: 50.000.- Ft, 
c.) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
d.) az adásvételi szerződésben az önkormányzat javára a beépítési 

kötelezettség biztosítására a szerződéskötés napjától számított 5 éves 
időtartamra elidegenítési tilalmat és az eredeti áron történő visszavásárlási 
jogot kell kikötni és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e.) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
f.)   a további telekalakítással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2.) 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. 



51 

 

 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére. 
Határidő: a pályázat első kiírására: 2009. április 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
          Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2009.(III.26.)    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 pályázati eljárás 
keretében, versenytárgyalás útján, elidegenítésre meghirdeti az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 555/A/1, 555/A/3, 555/A/6, 555/A/7 hrsz-ú 
ingatlanokat, továbbá az 555/A hrsz-ú ingatlanban meglévő, összesen 213/269 
tulajdoni hányadot, megtekintett állapotban, az alábbi feltételekkel: 
 

a.) Az ingatlanok induló vételára 5.000.000.- Ft + ÁFA, 
b.) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c.) az ingatlan szerzéssel, – a további telekalakítással – valamint az 

épületbontással, tereprendezéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt 
terheli.  
 

2.) 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. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázat 
esetén a nyertes pályázóval az adásvételi szerződést megkösse.  
Határidő: a pályázat első kiírására: 2009. április 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

                     Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjának 

megbízásáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjának Sztancsikné Sebes Katalint 
bízza meg 2013. április 30-ig. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. március 27. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2009. évi közfoglalkoztatási tervét a mellékelt tartalommal elfogadja.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
közfoglalkoztatási tervnek a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatóságához történő megküldéséről. 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

67/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
az önkormányzat közcélú foglalkoztatási kötelezettségének teljesítésével 

kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. §-a alapján a 
településen biztosítandó közcélú feladatok szervezésével, a feladatok 
lebonyolításával megbízza a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht-t. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht-t, hogy 
a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” címmel a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt felhívásra pályázatot nyújtson be a 
pályázati felhívásban meghatározottak és a jogszabályi előírások 
figyelembevételével. 
Határidő:  a 2. pont tekintetében 2009. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
          Zoltánné Járja Orsolya a Foglalkoztatási Kht ügyvezetője 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat városközpont funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó 
végleges akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés 

megkötéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmat városközpont 
funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó végleges akcióterületi terv 
elkészítésére vonatkozó – Városfejlesztési Zrt-vel megkötésre kerülő – 
megbízási szerződést. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Határidő:  2009. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda és tagintézményeinek infrastruktúra fejlesztését célzó 

pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint a Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás gesztora a Társulás által 
fenntartott Központi Óvoda és egyes tagintézményei infrastruktúrájának 
fejlesztése tárgyában pályázatot nyújt be a 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben 
foglalt, a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatás 
igénybevételére. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját 
forrásrészt, előreláthatóan 5.000.000.- Ft-ot a 2009. évi költségvetésében 
Regionális pályázati önerő egyéb előirányzat terhére biztosítja. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő:  pályázati felhívás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

70/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda és tagintézményeinek infrastruktúra fejlesztését célzó 

pályázat benyújtásához együttműködési megállapodás aláírásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint a Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás gesztora a Társulás által 
fenntartott Központi Óvoda és egyes tagintézményei infrastruktúrájának 
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fejlesztése tárgyában benyújtandó pályázathoz e határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a megkötendő Megállapodást elfogadja.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.  
Határidő:  pályázati felhívás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Szabó Lőrinc Tagiskola infrastruktúra fejlesztését célzó 

pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint a Balassagyarmat-Patvarc-
Ipolyszög-Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás gesztora a Társulás által 
fenntartott Szabó Lőrinc Tagiskola infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában 
pályázatot nyújt be a 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben foglalt, a közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatás igénybevételére. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját 
forrásrészt, előreláthatóan 5.000.000.- Ft-ot a 2009. évi költségvetésében a 
Regionális pályázati önerő egyéb előirányzat terhére biztosítja. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő:  pályázati felhívás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Szabó Lőrinc Tagiskola infrastruktúra fejlesztését célzó 

pályázat benyújtásához együttműködési megállapodás aláírásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint a Balassagyarmat-Patvarc-
Ipolyszög-Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás gesztora a Társulás által 
fenntartott Szabó Lőrinc Tagiskola infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában 
benyújtandó pályázathoz e határozat mellékletében foglalt tartalommal a 
megkötendő Megállapodást elfogadja.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.  
Határidő:  pályázati felhívás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak  

létszámának módosításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey 
Albert Kórház-Rendelőintézetben feladat megszűnés következtében 8 fő, 
racionalizálás miatt 1 fő, összesen 9 álláshely megszüntetésével járó 
létszámcsökkentést rendel el. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád 
Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájánál 1 fő adminisztrátori álláshely 
megszüntetését rendeli el. 

 
3.) Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat 

Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.19.) rendelete 
soron következő módosításakor a létszámváltozás átvezetéséről gondoskodjon. 

 
4.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert és az érintett intézmények vezetőit a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: 1.)-2.) pontok vonatkozásában: az érintett intézmények vezetői 
              3.) pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
              4.) pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester   

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
74/2009.(III.26.)    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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. 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 - 2008. szeptember 30. napját követően hozott 
létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik 
teljesítéséhez támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata az intézményei létszámhelyzetének és az 
intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének 
felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel, illetve rendel felmondással együtt 
járó létszámcsökkentésről 10 főt érintően. 
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2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. április 10-ig pályázatot nyújt be 10 
fő közalkalmazott jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez 
igényelhető támogatásra.  
 
3./ A létszámcsökkentéssel érintett intézmények létszámának alakulása: 

  Dr. Kenessey Albert      (GAMESZ) Kiss Árpád 
Kórház-Rendelőintézet            Általános Iskola 

 
2009. január 1. létszám:   753,25 fő    156 fő  
Létszámcsökkentés :       9      fő        1 fő 
 
A csökkentést követően 
kialakult:      744,25 fő    155 fő 
4./ Az összesített létszám alakulása: 
       2009.01.01        2009. 04.01. 
Önkormányzati intézmények összes létszáma: 1 731,30 fő         1 721,30 fő 
Polgármesteri Hivatal létszáma:         98     fő    98      fő 
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága:        78     fő    78      fő 
Városüzemeltetés:             4     fő      4      fő 
Mindösszesen:     1 911,30 fő          1 901,30 fő 
 
5./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, 
hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállaló 
után támogatásban nem részesült. 
 
6./ 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.  
 
7./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2009. április 10.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

75/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Büntető törvénykönyv módosítása tárgyában történő felterjesztésről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdése 
c) pontja alapján – a lakosság biztonságának a jelenleginél hatékonyabb 
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biztosítása érdekében – felterjesztéssel él az Igazságügyi és Rendészeti 
Miniszterhez, amelyben kezdeményezi a Büntető Törvénykönyvtől szóló 1978. 
évi IV. törvény módosítását a következők szerint: 
 
A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy: 

- az erőszakos visszaeső fogalom bevezetésre kerüljön azokra a szándékos, 
személy elleni erőszakos bűncselekményt elkövető visszaesőkre, akiket 
korában két alkalommal is szándékos, személy elleni erőszakos 
bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, 

- az erőszakos visszaeső büntetése fegyház fokozatban kerüljön végrehajtásra, 
valamint próbára ne legyen bocsátható, 

- a feltételes szabadságra bocsátásra és a büntetés végrehajtásának 
felfüggesztésére vonatkozó szabályozás szigorításra kerüljön az erőszakos 
visszaeső mellett valamennyi többszörös visszaesőre, illetve az üzletszerűen, 
vagy bűnszövetségben elkövetett, háromévi vagy ennél súlyosabb 
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetőjére nézve, 

- az okozott kár megtérítése, jóvátétel, tevékeny megbánás esetén se lehessen 
erőszakos visszaeső esetén a büntethetőséget kizárni, vagy a büntetést 
korlátlanul enyhíteni, 

- az erőszakos visszaesők esetén az újabb bűncselekmény büntetési tétele 
szabadságvesztés esetén meghatározásra kerüljön, valamint amennyiben a 
kétszeresére felemelt büntetési tétel felső határa a húsz évet meghaladja, 
vagy életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, az elkövetőre 
életfogytig tartó szabadságvesztést kelljen kiszabni, 

- a büntetések kiszabásánál a büntetési tétel középmértéke legyen az irányadó 
(büntetési tétel alsó határához a felső és az alsó határ közötti különbözet felét 
kell hozzáadni), 

- a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények esetén a főbüntetés büntetési 
tételére vonatkozó szabályozás szigorítására kerüljön sor. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentieknek 
megfelelő tartalmú normaszöveg Igazságügyi és Rendészeti Miniszterhez történő 
felterjesztéséről. 
Határidő: 2009. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

76/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
az oktatási és kulturális miniszterhez történő, a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXXIX. törvény módosításának kezdeményezéséről szóló felterjesztés 
elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarországon tanulói jogviszonyban tanulmányokat folytató, külföldi 
állampolgárságú, magyar anyanyelvű tanulóknak a magyar állampolgárságú 
tanulókéval közel azonos feltételekkel történő normatív állami finanszírozása 
érdekében a 2. pontban megfogalmazott felterjesztéssel él a Magyar 
Köztársaság Oktatási és Kulturális Miniszteréhez.    
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2.) A Képviselő-testület kéri az oktatási és kulturális minisztert, hogy haladéktalanul 

nyújtson be módosító javaslatot a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 110. §-ának módosítására annak 
érdekében, hogy a határon túli magyar anyanyelvű tanulók magyarországi 
tanulmányaik során a magyar állampolgársággal rendelkező tanulókkal 
közel azonos feltételek mellett vehessék igénybe a nevelési-oktatási 
szolgáltatásokat, továbbá e feladatok finanszírozásához igényelhető állami 
normatívák 75 %-át elérő támogatást kapjanak azon önkormányzatok, 
amelyek az általuk fenntartott közoktatási intézményeikben ellátják e 
feladatokat.  

 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakminiszterhez 
benyújtsa a képviselő-testület felterjesztését. 
Határidő:  a 3. pont tekintetében 2009. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

77/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és 

Tervének felülvizsgálatáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat 
Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Tervét (továbbiakban: 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv) a mellékelt felülvizsgált – tartalommal 
elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a 2/22008.(I.9.) határozatával elfogadott Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Tervét hatályon kívül helyezi. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Csach Gábor alpolgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

78/2009.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és 

gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények  
akadálymentesítése” megnevezésű, 1713/2 kódjelű pályázati programra a 

Városi Idősek Otthona akadálymentesítése tárgyában 
pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a „Szociális alap- és szakosított ellátást, 

valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
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közintézmények akadálymentesítése” megnevezésű, 1713/2 kódjelű pályázati 
programra a Városi Idősek Otthona akadálymentesítése tárgyában pályázatot 
nyújt be. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját 
forrásrészt, előreláthatólag 5.000.000.- Ft-ot a 2009. évi költségvetésében 
Akadálymentesítés pályázati önerő Városi Idősek Otthona előirányzat terhére 
biztosítja. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2009.(IV.7.)    h a t á r o z a t a 
a Rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosítására benyújtott 
kezdeményezéshez történő hozzájárulásról és saját forrás biztosításáról a 

Balassi Bálint Gimnázium vizesblokkjainak felújítása érdekében 
 
 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosítására előirányzat-
átcsoportosítási kezdeményezés előterjesztéshez 38.668 ezer Ft összegre a 
Balassi Bálint Gimnázium vizesblokkjainak felújítása érdekében. 

 
4.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházás megvalósításához előreláthatólag 

5.000 ezer Ft saját forrásrészt biztosít a 2009. évi költségvetésében az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása előirányzat terhére. 

Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
80/2009.(IV.7.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló 
62/2009.(III.26.) határozat módosításáról 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 
Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló 62/2009.(III.26.) 
határozatát 1. g.) ponttal egészíti ki az alábbiak szerint: 
1. g.) A Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa. 

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

megtételére. 
Határidő: 2009. április 20. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
                Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2009.(IV.7.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló 

63/2009.(III.26.) határozat módosításáról 
 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 
Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló 63/2009.(III.26.) 
határozatát 1. g.) ponttal egészíti ki az alábbiak szerint: 
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1.g.) A Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa. 

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

megtételére. 
Határidő: 2009. április 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
              Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
82/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2008. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. 

Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosának az intézmény 
2008. évi működéséről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
lefogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézmény főigazgató főorvosát, hogy a 2009. 
év során – a lehetséges jogi keretek között – minden lehetőséget ragadjon 
meg annak érdekében, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet  
által nyújtott szolgáltatások – diagnosztikai, járó- és fekvőbeteg szakellátás – 
színvonala a változó finanszírozást is figyelembe véve fokozatosan javuljon. 

Határidő: 2. pont tekintetében folyamatos 
Felelős:    Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 

előzetes hozzájárulás megadásáról a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet kapacitásának jobb kihasználása és likviditási mutatóinak 

stabilitása érdekében 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 
likviditási helyzetének megőrzése és szabad kapacitásának lekötése 
érdekében, a szlovákiai Nagykürtös településen működő kórházzal, illetve az 
általuk megnevezett szlovákiai egészségügyi ellátás-szervezővel a szlovákiai 
lakosság körében jelentkező egészségügyi ellátási igények Balassagyarmaton 
történő kielégítése céljából szolgáltatási szerződést készítsen elő, figyelembe 
véve az adott ellátás önköltség számításán alapuló gazdaságossági 
szempontjait. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 
főigazgató főorvosát, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatási szerződés 
tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:   Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
84/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 

a városközponti funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódóan komplex 
pénzügyi elemzés és költséghatékonysági vizsgálat elkészítéséről 

árajánlatok bekéréséről és szerződés megkötéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a városközpont funkcióbővítő rehabilitációjához 
kapcsolódóan komplex pénzügyi elemzés és költséghatékonysági vizsgálat 
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elkészítése céljából három árajánlatot kérjen be és ezt követően a 
legalacsonyabb árat adó vállalkozóval az e határozat mellékletében foglalt 
tartalommal szerződést kössön. 

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

megtételére. 
Határidő: 2009. május 15. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
85/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Testnevelési- és Sportkoncepciójának elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város 
Testnevelési- és Sportkoncepcióját – a mellékelt tartalommal - elfogadja, 
egyúttal a 103/2002.(VI.27.) határozattal elfogadott sportkoncepció hatályát 
veszti. 

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

megtételére. 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 
a Városi Sportcsarnok épületének felújítása tárgyában pályázat 

benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának 
támogatásáról szóló 15/2009.(III.17.) ÖM rendelet alapján a maximális 10 millió 
Ft támogatásra pályázat kerüljön benyújtásra a Városi Sportcsarnok épületének 
felújítása érdekében. 

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

megtételére. 
Határidő: 2009. április 24. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének 

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város 
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Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentését. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy a 

költségvetési szervek belső szabályozottságának erősítése érdekében a 2009. 
évben történt, az államháztartási szerveket érintő jogszabály-változások 
átvezetése és a belső ellenőrzés által a szabályozottság tekintetében tett 
javaslatok hasznosulása érdekében vizsgálják felül belső szabályzataikat és a 
szabályzatok aktualizálásáról Balassagyarmat Város Polgármesterét 
tájékoztassák. 

Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős:   Költségvetési szervek vezetői  
                 Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2009. (IV.22.) határozata 

a 2009/2010-es tanévben  az 1. valamint az 5. évfolyamos tanulócsoportok  
meghatározásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010-es  
     tanévben az általános iskolában indítható  első osztályos tanulócsoportok számát  
     az alábbiakban határozza meg: 
                       Kiss Á. Ált. Iskolában  2 tanulócsoport, 
                       Dózsa Gy. Tagiskolában  2 tanulócsoport, 
    Szabó L. Tagiskolában  2 tanulócsoport.  
 
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010-es  
     tanévben az 5. évfolyamon az alábbi tanulócsoportok indítását  engedélyezi : 
                       Kiss Á. Ált. Iskolában  2 tanulócsoport,  
                       Dózsa Gy. Tagiskolában  2 tanulócsoport, 
    Szabó L. Tagiskolában  2 tanulócsoport. 
 
3./ A Képviselő-testület utasítja a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatóját, hogy 

- amennyiben indokolt – a közoktatási törvény  95/A.§ (11) bekezdése alapján 
kezdeményezze a fenntartónál, a maximális létszám túllépéséhez az  OKÉV  
engedély beszerzését, 

- a tanulócsoportok és a napközis csoportok kialakításánál gondoskodjon arról, 
hogy az iskola valamennyi évfolyamán a tanulócsoportok és a napközis 
csoportok létszáma megfeleljen a közoktatási- és a költségvetési 
törvényekben meghatározott létszámoknak. 

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Kiss árpád Általános Iskola 
igazgatóját a  
   szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2009. szeptember 1. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester, 
                 Görög Imréné, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
89/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 

a Palóc ligetben Palóc kálvária felállításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati 
Szervezete által a Palóc ligetben Palóc kálvária felállítására benyújtott 
indítványt és elvi egyetértését adja ahhoz, hogy a közparkban állandó 
kálvária létesüljön. Végleges tulajdonosi hozzájárulásának 
megakadályozásáról, feltételeiről a vázlattervek ismeretében és a Képző- 
és Iparművészeti Lektorátus szakzsűrijének véleménye birtokában fog 
dönteni. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fenti anyagok 

rendelkezésre állását követően a javaslatot terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
90/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 

Gépjármű vezetői forgalmi vizsga Balassagyarmatra helyezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
gépjármű vezetői forgalmi vizsga Balassagyarmatra helyezését. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a Thököly, Hunyadi és az Ady E. u., Bajcsy-Zs. u. – 
Hétvezér u. közötti szakaszán a párhuzamos közlekedés biztosítása érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az autósiskolák képviseletében eljáró Centrum 
Autósiskolával a mellékelt tartalmú megállapodást aláírja. 

Határidő: 2009. április 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

91/2009.(IV.22.)  h a tá r o z a t a 
Balassagyarmat, Kossuth L. u. 45-47. számú ingatlanok előtt található 

autóbusz-megállóhely áthelyezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Balassagyarmat, Kossuth L. u. 45-47. számú ingatlanok előtt található 
autóbusz-megállóhely áthelyezésével kapcsolatos kérelmet és az 
előkészítésbe bevont szakmai szervezetek véleménye alapján a költségvetési 
előirányzat hiánya miatt a kérelmet elutasítja. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
kérelmezőket tájékoztassa. 

Határidő: 2009. április 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

92/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 
a Városi Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

 
1./  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet a Városi Idősek Otthona (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.) 
intézményvezetői álláshelyének magasabb vezetői kinevezéssel történő 
betöltésére az alábbi feltételekkel: 

Az intézmény tevékenységi köre: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 68. §-ában 
meghatározott idősotthoni ellátás, látás- és 
mozgásfogyatékos személyek ellátása, átmeneti 
elhelyezés biztosítása. 

Az intézményvezető által ellátandó feladatok:  az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó 
          feladatok vezetői irányítása. 
 
Pályázati feltételek: -   a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM. rendelet 3. számú melléklete 9. pontjában 
meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és képesítés, 

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás 
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

-      vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
- büntetlen előélet, 
- magyar állampolgárság. 

 
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 arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
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A pályázat benyújtásának határideje  a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási  Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30. 
nap 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30. 
Az állás betöltésének kezdő időpontja: 2009. november 1. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetői 
kinevezés) határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 
hónap próbaidő kikötésével. 
 

Bérezés: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti és három másolati példányban, 
zárt borítékban „ intézményvezetői 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. 

Határidő: a pályázat lebonyolítására: 2009. június 30. 
Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t 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. 
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékként 
500.000,-Ft-ot – mely összeg bánatpénznek minősül – kell befizetnie az 
önkormányzat számlájára. 
 

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 érvényesen beérkezett ajánlatok  
esetén is eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást. 

 

4. Amennyiben az első pályázati eljárás 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: 2009. május 10. 
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Felelős:    a 2./ és 4. pontban:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                  a 3. pontban:              Medvácz Lajos polgármester 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 
Mészáros Viktorné adósságkezelési támogatás iránti kérelmének elutasítása 

ellen benyújtott fellebbezése elbírálásáról 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

95/2009.(IV.22.)  h a t á r o z a t a 
Dr. Gyenes Gabriella aljegyző kinevezésének módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 6. § (2) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Ktv. 14. § (1) bek. 
alapján 2009. május 31-ei hatállyal Dr. Gyenes Gabriella – 
119/2004.(V.20.) határozatban foglalt – aljegyzői kinevezését akként 
módosítja, hogy az aljegyzői kinevezés közös megegyezéssel 
megszüntetésre kerül és ezzel egyidejűleg Balassagyarmat Város 
Polgármesteri Hivatalában fennálló határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszonyának érintetlenül hagyásával Balassagyarmat Város 
Jegyzője által meghatározott feladatok ellátására 
továbbfoglalkoztatását határozatlan idejű kinevezéssel biztosítja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatnak a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére vonatkozó 
rendelkezése alapján a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye 
meg. 

      Határidő: 2009. április 30. 
      Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

96/2009.(IV.22) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalában aljegyzői álláshely 

betöltésére pályázat kiírásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 10. §. (1)  bek. alapján pályázatot ír 
ki Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalában aljegyzői állás betöltésére az 
alábbiak szerint: 

 
1. Pályázati feltételek: 
a) Magyar állampolgárság 
b) Büntetlen előélet 
c) Cselekvőképesség 
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d) Állam- és jogtudományi doktori képesítés és jogi vagy közigazgatási 
szakvizsga 

e) Legalább két év közigazgatási gyakorlat 
 

2. Egyéb feltételek: munkakör betöltése előtt vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése.  

 
3. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat, valamint angol vagy 

német nyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsga 
 
4. Ellátandó feladatok: Jegyző helyettesítése önálló szervezeti egység vezetése 

mellett, melynek főbb feladatai a képviselőtestületek és bizottságok, valamint 
a  kisebbségi önkormányzatok testületei működésével kapcsolatos 
koordinációs, előkészítő feladatok, választások, népszavazások 
előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési, informatikai, egyéb 
feladatok stb. 

 
5. Pályázathoz csatolandó okmányok:   
a) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
b) képzettséget igazoló bizonyítványok másolata  
c) részletes szakmai önéletrajz 
d) nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről 

 
6. Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. valamint Balassagyarmat Város 

Polgármesteri Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzatában foglaltak 
szerint. 

 
7. Pályázat benyújtásának feltételei:  a pályázatot írásban, zárt borítékban, 

Balassagyarmat Város Jegyzőjének – 2660. Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem út 12. – címezve kell benyújtatni és a borítékon fel kell tüntetni:  
„Aljegyzői pályázat”. 

 
8. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 15. 
 
9. A pályázat elbírálásának határideje: Képviselőtestület 2009. május 27-ei 

ülésén. 
 
10. A munkakör betölthető: 2009. június 1-jei hatállyal határozatlan idejű 

kinevezéssel,  3 hónapos próbaidő kikötésével. 
 

11. A pályázati kiírás közzétételének ideje, helye: www.kszk.gov.hu., 
www.balassagyarmat.hu,   valamint az Info Plusz Televízió Balassagyarmat 
Képújság rovatában. 

 
12. Egyéb információ:  a pályázattal ill. a munkakör ellátásával kapcsolatban 

további tájékoztatás a 35/505-925 telefonon Dr. Tőzsér Zsolt jegyzőtől 
kérhető. A Képviselőtestület a Ktv. 10. §. (12) bek. alapján a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánításának jogát fenntartja. 

 

http://www.kszk.gov.hu/
http://www.balassagyarmat.hu/
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A Képviselőtestület felhatalmazza a jegyzőt pályázat kiírásával ill. közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. április 25. 
Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 



71 

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2008. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városüzemeltetési Kft 2008. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal, 
az alábbiak szerint fogadja el: 

- befektetett eszközök:    65.568 eFt 
- eszközök (aktívák):  166.643 eFt 
- saját tőke:   114.341 eFt 
- források (passzívák):  166.643 eFt 
- mérleg szerinti eredmény:     4.663 eFt 

 
2.) A Képviselő-testület a 4.663 eFt mérleg szerinti eredményt a Városüzemeltetési 

Kft eredménytartalékába helyezi. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság könyveibe a 
határozatot vezesse be. 
Határidő: 2009. május 31. 

 Felelős: Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója 2008. évi  

prémiumfeladatainak teljesítéséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy Bereczk Edit – a Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója – 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2007.(IV.28.) 
határozatában kitűzött 2008. évi prémiumfeladatokat teljesítette, ezért részére 
bruttó 1.414.000.- Ft prémium kifizethető a 2008. évi eredmény terhére. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. május 31. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
99/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Városüzemeltetési Kft könyvvizsgálójának megválasztására 
és az alapító okirat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 

Városüzemeltetési Kft könyvvizsgálójának 2009. július 1. napjától 2014. július 30. 
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napjáig Szőllősi Sándor (a.n.: Molnár Mária, könyvvizsg.ig.szám: 000223) 3100 
Salgótarján, Frigyes krt. 16. szám alatti lakost választja. A könyvvizsgáló 
megbízási díját a Képviselő-testület 80.000.- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja 
meg. A Képviselő-testület az e határozat 1. számú mellékletében foglalt 
tartalommal javasolja megbízási szerződés megkötését. 
 

2.) A Képviselő-testület elhatározza, hogy a Városüzemeltetési Kft társasági 
szerződésében a továbbiakban, jogszabályi változásra tekintettel a gazdasági 
tevékenységeket TEÁOR szám megjelölése nélkül tünteti fel. A Képviselő-
testület az e határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a 
társaság alapító okiratának módosítását. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a 

szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2. – 3. pont tekintetében 2009. június 30. 

       Felelős: Bereczk Edit ügyvezető 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
100/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Foglalkoztatási Kht 2008. évi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Foglalkoztatási 

Kht 2008. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal, az alábbiak szerint 
fogadja el: 

- befektetett eszközök:      2.630 eFt 
- eszközök (aktívák):    10.205 eFt 
- saját tőke:       5.241 eFt 
- források (passzívák):    10.205 eFt 
- mérleg szerinti eredmény:     1.570 eFt 

 
2.) A Képviselő-testület az 1.570 eFt mérleg szerinti eredményt a Foglalkoztatási 

Kht. eredménytartalékába helyezi. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság könyveibe a 
határozatot vezesse be. 
Határidő: 2009. május 31. 

       Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht 2009. évi üzleti tervének 

módosításáról  
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 
Foglalkoztatási Kht 2008. évi üzleti tervét az alábbi, módosított pénzforgalmi 
adatokkal fogadja el: 

191.742 eFt bevétellel, 
191.742 eFt költséggel és ráfordítással. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht ügyvezetőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. június 10. 

       Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht ügyvezető igazgatója  
megbízási díjának megállapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 

Foglalkoztatási Kht Alapító Okiratának 6.1. pontjában foglalt jogkörében eljárva 
Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató megbízási díját 2009. január 1. 
napjától kezdődően bruttó 288.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

103/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht ügyvezető igazgatójának  

jutalmazásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zoltánné Járja 
Orsolyát, Balassagyarmat Foglalkoztatási Kht. ügyvezető igazgatóját 1 havi 
járandóságának megfelelően, bruttó 280.000,-Ft jutalomban részesíti a 2008. évi 
gazdálkodás terhére.   
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2009. május 31. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a BALASSAGYARMATI FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

Felügyelő Bizottságának megbízásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht – átalakulását követően a 
BALASSAGYARMATI FOGLALKOZTATÁSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT – 
felügyelő bizottságának tagjainak számát 5 főben állapítja meg és tagjainak 
2009. július 1. – 2014. június 30. napjáig 
 

Cseman Pál (2660 Ipolyszög, Halász utca 14.) 
Komoróczy Csaba (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 23.) 
Herczeg Istvánné (2660 Balassagyarmat, Zichy utca 17.) 
Pásztor Sándor (2660 Balassagyarmat, Váci Mihály utca 51.) 
Deák Sándor (2660 Balassagyarmat, Veres Pálné utca 41.) választja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2. pont tekintetében 2009. június 30. 

       Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Foglalkoztatási Közhasznú Társaság non-profit szervezetté 

történő 
átalakításáról és az alapító okirat elfogadásáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 

Foglalkoztatási Közhasznú Társaságát BALASSAGYARMAT FOGLALKOZ-
TATÁSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSA-
SÁGGÁ alakítja át és a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az 
alapító okirat módosítását. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a 
szükséges intézkedések megtételére és a cégbírósági eljárás megindítására. 
Határidő: 2. pont tekintetében 2009. május 30. 
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Kommunikációs Kht 2008. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média 

Kommunikációs Kht 2008. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal, 
az alábbiak szerint fogadja el: 

- befektetett eszközök:      9.550 eFt 
- eszközök (aktívák) összesen:   17.535 eFt 
- saját tőke:      10.830 eFt 
- források (passzívák):    17.535 eFt 

 
2.) A Képviselő-testület a 3.533 eFt mérleg szerinti eredményt a Gyarmati Média 

Kommunikációs Kht eredménytartalékába helyezi. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság könyveibe a 
határozatot vezesse be. 
Határidő: 2009. május 31. 

       Felelős: Házy Attila ügyvezető igazgató 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
107/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Gyarmati Média Kht non-profit szervezetté történő átalakításáról és az alapító 
okirat elfogadásáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média 

Kommunikációs Közhasznú Társaságát GYARMATI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ 
alakítja át és a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az alapító 
okirat módosítását. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a 
szükséges intézkedések megtételére és a cégbírósági eljárás megindítására. 
Határidő: 2. pont tekintetében 2009. május 30. 

       Felelős: Házy Attila ügyvezető 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2009.(V.27.)  h a t á r o z a t a 

az Info Plusz Televízió elnevezésének megváltoztatásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gyarmati 
Média Kommunikációs Közhasznú Társaság – átalakítását követően a GYARMATI 
MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ügyvezetőjét, hogy az illetékes szerveknél járjon el az 
Info Plusz Televízió elnevezésének Gyarmati TV-re történő módosítása tárgyában. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
Felelős:   Házy Attila ügyvezető igazgató 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a GYARMATI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

ügyvezető igazgatójának megbízásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Gyarmati 
Média Kht – átalakulását követően a GYARMATI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS 
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT  - ügyvezetőjének, 2009. július 1. – 2014. 
június 30. napjáig Házy Attilát választja. Az ügyvezető a feladatát megbízási 
jogviszonyban látja el. 
 

2.) A Képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját 2009. július 1. napjától bruttó 
240.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 3. pont tekintetében 2009. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester és Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a GYARMATI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

könyvvizsgálójának megbízásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati 
Média Kht. – átalakulását követően a GYARMATI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS 
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT – könyvvizsgálójának 2009. július 1. – 2014. 
június 30. napjáig Szőllősi Sándor (a.n.: Molnár Mária, könyvvizsg.ig.szám: 
000223) 3100 Salgótarján, Frigyes Krt. 16. szám alatti lakost választja. A 
könyvvizsgáló megbízási díját a Képviselő-testület 18.000.- Ft/hó + ÁFA 
összegben állapítja meg. A Képviselő-testület az e határozat mellékletében 
foglalt tartalommal javasolja megbízási szerződés megkötését. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 1. pont tekintetében 2009. június 30. 

            Felelős: Házy Attila ügyvezető 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” 

Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dr. Kenessey 
Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” Közalapítvány 2008. évi 
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tevékenységéről szóló beszámolóját és a csatolt közhasznúsági jelentését 
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: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
  Dr. Lőrincz Péter kuratórium elnöke 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

112/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nógrád 
Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját és a csatolt közhasznúsági jelentését 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: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
  Dr. Szilágyi Róbert kuratórium elnöke 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának 

és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját és a csatolt közhasznúsági jelentését 
elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a 
Kuratórium elnökét értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy 
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gondoskodjon a közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon 
történő közzétételéről. 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

                        Ádám György kuratórium elnöke 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Palócország 

Fővárosáért ’99” Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
és a csatolt közhasznúsági jelentését 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: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

        Deák Sándor Pál kuratórium elnöke 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a „Balassagyarmat Város Önkormányzata Wells Gabriel” Közalapítvány 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Balassagyarmat Város Önkormányzata Wells Gabriel” Közalapítvány 2008. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a csatolt közhasznúsági jelentését 
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: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

                        Nemszilaj Katalin kuratórium elnöke 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a GYARMATI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

Felügyelő Bizottságának megválasztásáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Gyarmati 

Média Kht    – átalakulását követően a GYARMATI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS 
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT – felügyelő bizottságának tagjává 2009. július 
1. – 2014. június 30. napjáig 

Polacsek Béla (2660 Ipolyszög, Bástya utca 13.) 
Diósi László (2660 Balassagyarmat, Veres Pálné utca 54.) 
Vadkerty Róbert (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 44.) 
Horthy Istvánné (2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 6/b.) 
Rácz Ferenc (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 14.) választja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2. pont tekintetében 2009. június 30. 

       Felelős: Házy Attila ügyvezető 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
   BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
117/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a BALASSAGYARMATI FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 
ügyvezető igazgatójának megbízásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

Balassagyarmati Foglalkoztatási Kht – átalakulását követően a 
BALASSAGYARMATI FOGLALKOZTATÁSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT – 
ügyvezetőjének, 2009. július 1.  – 2014. június 30. napjáig Zoltánné Járja 
Orsolyát választja. Az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.  
 

2.) A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét 2009. július 1. napjától bruttó 
288.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 3. pont tekintetében 2009. június 30. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester és Dr. Tőzsér Zsolt jegyző  
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
118/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a BALASSAGYARMATI FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 
könyvvizsgálójának megbízásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

Balassagyarmati      Foglalkoztatási Kht – átalakulását követően a BALASSA-
GYARMATI FOGLALKOZTATÁSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT – 
könyvvizsgálójának, 2009. július 1.  – 2014. június 30. napjáig Kalmár Sándort 
választja. A könyvvizsgáló megbízási díját a Képviselő-testület 35.000 Ft/hó + 
ÁFA összegben állapítja meg. A Képviselő-testület az e határozat mellékletében 
foglalt tartalommal javasolja megbízási a szerződés megkötését. 
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2.) A Képviselő-testület felkéri a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 1. pont tekintetében 2009. június 30. 

       Felelős:   Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
Dr. Varga Andrea aljegyzői kinevezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján Dr. Varga Andrea – 2660 Balassagyarmat, Szent István u. 15. 
szám alatti  lakost – 2009. június 1-jei hatállyal – három hónapos próbaidő 
kikötésével – határozatlan időre Balassagyarmat Város Polgármesteri 
Hivatalában aljegyzővé nevezi ki. 
 

2.) A Képviselő-testület az aljegyző illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 45. § (4) bekezdése alapján bruttó 440.000,-Ft-ban 
állapítja meg. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos 

munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. május 31. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a szavazatszámláló bizottságok 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 
szavazatszámláló bizottságok póttagjává az alábbi személyeket választja meg: 
 
2. számú szavazókör – Szent-György Albert Gimnázium (2.) – Rákóczi u. 50. 
Koleszár Krisztina – Balassagyarmat, Mauks Ilona u. 1. 
Dr. Hegedűsné Barna Rita – Balassagyarmat, Jópalócok u. 45. 
Mindszenty Gábor – Balassagyarmat, Semmelweis u. 5. 
 
3. számú szavazókör – Nyitnikék Tagóvoda – Móricz Zsigmond u. 2. 
Dr. Budai Istvánné – Balassagyarmat, Móricz Zsigmond u. 11. II. lh. II/3. 
Csábi Anett – Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 98-126. B. lh. fszt. 7. 
 
4. számú szavazókör –Idősek Otthona – Markusovszky u. 1. 
Hortobágyi Hajnalka – Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 98-126. A. lh. IV/7. 
Csábi Adrienn – Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 98-126. B. lh. fszt. 7. 
 
7. számú szavazókör – Helytörténeti Gyűjtemény – Rákóczi u. 50. 
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Kovács Katalin – Balassagyarmat, Jókai u. 4. II/3. 
 
9. számú szavazókör – Mikszáth K. Művelődési Központ  – Rákóczi u. 50. 
Fehérvári Endréné – Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 75. fszt. 
 
12. számú szavazókör – Mikszáth Kálmán Középiskola (1.) – Hétvezér u. 26. 
Takácsné Csesznák Fatima – Balassagyarmat, Nagy Iván u. 8/B. 
 
14. számú szavazókör – Mikszáth Kálmán Középiskola (3.) – Hétvezér u. 26. 
Halász Szabó Ferencné – Balassagyarmat, Baross G. u. 44. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére 
Határidő: 2009. június 3. 

       Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Városüzemeltetési Kft Felügyelő Bizottsága  

tagjának megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 
Városüzemeltetési Kft Felügyelő Bizottságából Markó Józsefet (2660 
Balassagyarmat, Arany J. út 9/A. szám alatti lakos) visszahívja és helyére 2013. 
június 30. napjáig Juhászné Gajzinger Ágnest választja.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okiraton a változtatás 
átvezetéséről gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: a 2. pont tekintetében Bereczk Edit ügyvezető 

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

122/2009. (V. 27.) határozata 
Macek Renáta rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti 

kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

123/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben történő 

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) a 2005. július 1. napján alapított Központi Óvoda (2660 
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Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal 
egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 78/2005. (V. 5.), a 

224/2006. (XI. 29.), a 136/2007. (VI. 27.) határozat, a 27/2008. (II. 27.), a 
169/2008. (VIII. 18.), a 201/2008. (IX. 24.), a 243/2008. (X. 29.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

         Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

124/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1983. január 1. napján alapított Kiss Árpád Általános Iskola 
(2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 7.) alapító okiratát a mellékelt 
tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 28/2008. (II. 27.), a 

130/2007. (VI. 27.), a 170/2008. (VIII. 18.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának egységes szerkezetben történő 

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1988. december 15. napján alapított Balassi Bálint 
Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 17.) alapító okiratát a 
mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  
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3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 64/1994. (IV. 14.), a 
237/1996. (XI. 15.), a 40/1997 (IV. 8.), a 80/2000. (VI. 18.), a 30/2001. (VI. 29.), a 
63/2001. (IV. 19.)a 129/2002. (IX. 19.), a 45/2004. (III. 18.), a 24/2005. (II. 24.), a 
143/2007. (VI. 27.), a 31/2008. (II. 27.), a 173/2008. (VIII. 18.), a 205/2008. (IX. 
24.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító 

okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) a 2006. augusztus 1. napján alapított Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (2660 Balassagyarmat, Hétvezér  út 
26.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 139/2006. (VII. 27.), a 

83/2007. (IV. 27.), a 143/2007. (VI. 27.), a 32/2008. (II. 27.), 174/2008. (VIII. 18.), 
a 206/2008. (IX. 24.), a 42/2009. (II. 18.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző0 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

127/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának 

egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1989. június 12. napján alapított Szent-Györgyi Albert 
Gimnáziumot és Szakközépiskola (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 
50.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  
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3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 64/1994. (IV. 14.), a 

216/1994. (XI. 24.), a 237/1996. (XI. 15.), a 40/1997. (IV. 8.), a 30/2001. (VI. 29.), 
a 64/2001. (IV. 19.), a 128/2002. (IX. 19.) a 133/2003. (VI. 26.), a 177/2003. (IX. 
29.), az 51/2004. (III. 18.), a 154/2004. (VI. 29.), a 24/2005. (II. 24.), a 143/2007. 
(VI. 27.), a 30/2008. (II. 27.), a 172/2008. (VIII. 18.), a 204/2008. (IX. 24.) 
határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

128/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának egységes 

szerkezetben történő elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1987. február 12. napján alapított Szondi György 
Szakközépiskola és Szakiskola (2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.) alapító 
okiratát a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 173/2003. (IX. 29.), az 

52/2004. (III. 18.), a 24/2005. (II. 24.), , a 142/2007. (VI. 27.), a 143/2007. (VI. 
27.), a 33/2008. (II. 27.), a 175/2008. (VIII. 18.), a 207/2008. (IX. 24.), a 313 
/2008. (XII. 19.), a 46/2009. (II. 18.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
129/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Madách Imre Kollégium alapító okiratának egységes szerkezetben történő 
elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) az 1988. december 15. napján alapított Madách Imre 
Kollégium (2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.) alapító okiratát a mellékelt 
tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  
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3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 175/2003. (IX. 29.), a 

47/2004. (III. 18.), a 219/2004. (X. 21.), a 24/2005. (II. 24.), a 143/2007. (VI. 27.), 
a 29/2008. (II. 27.), a 154/2008. (VI. 25.) a 171/2008. (VIII. 18.) a 203/2008. (IX. 
24.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

130/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1989. június 12. napján alapított Madách Imre Városi 
Könyvtár (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.) alapító okiratát a 
mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 215/1994. (XI. 24.), a 

130/1999. (VI. 29.), a 60/2001. (IV. 19.), a 48/2004. (III. 18.), a 156/2004. (VI. 
29.), a 143/2007. (VI. 27.), a 223/2007. (XI. 28.), a 38/2008. (II. 27.), a 180/2008. 
(VIII. 18.), a 211/2008. (IX. 24.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

131/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának egységes 

szerkezetben történő elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1989. június 12. napján alapított Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.) alapító 
okiratát a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 
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2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3.) A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 215/1994. (XI. 24.), a 

62/2001. (IV. 19.), a 116/2001. (VI. 28.), a 91/2003. (V. 29.), a 49/2004. (III. 18.), 
a 155/2004. (VI. 29.), a 143/2007. (VI. 27.), a 39/2008. (II. 27.), a 181/2008. (VIII. 
18.), a 212/2008. (IX. 24.), a 41/2009. (II. 18.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Városi Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezetben történő 

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1999. augusztus 1. napján alapított Városi Bölcsőde (2660 
Balassagyarmat, Achim András út 20.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal 
egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 138/1999. (VI. 29.), a 

68/2002. (V.23.), az 53/2004.(III.18.), a 26/2008. (II.27.), a 168/2008. (VIII.18.), a 
200/2008. (IX.24.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet alapító okiratának egységes 

szerkezetben történő elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1979. január 1. napján alapított Dr. Kenessey Albert 
Kórház - Rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125 – 
127.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 
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2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 98/1992. (VI.30.), a 

65/1994. (IV.14.), az 1/1996. (I.30.), a 181/2001. (X.18.), a 73/2004. (IV.27.), a 
21/2004. (X.21.), a 134/2005. (VI.16.), a 110/2006. (VI.22.), a 143/2007. (VI.27.), 
a 34/2008. (II.27.), a 176/2008. (VIII.18.), a 208/2008. (IX.24.) határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának egységes 

szerkezetben történő elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1979. január 1. napján alapított Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezet - GAMESZ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) alapító 
okiratát a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 66/1994. (IV.14.), a 

222/1995.(XI.14.), a 133/2003.(VI.26.), a 155/2003. (IX.18.), a 74/2004. (IV.27.), 
a 151/2004. (VI.29.), a 207/2004. (IX.16.), a 3/2005. (I.20.), a 88/2005. (VI.19.), a 
222/2006. (XI.29.), a 143/2007.(VI.27.), a 36/2008. (II.27.), a 178/2008.(VIII.18.), 
a 244/2008. (X.29.), a 314/2008. (XII.19.), határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

135/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. 
november 13. napján alapított Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala 
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) alapító okiratát a 
mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 
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2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalának 2009. 
június 1. napjáig küldje meg. 

 
3.) A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 130/2004.(VI.29.), a 

201/2006.(X.31.), a  42/2008.(II.27.)határozat.  
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

136/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 

alapító okiratának elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1995. július 1. 
napján alapított Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos 
Tűzoltósága (2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1. szám) alapító okiratát 
a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalának 2009. 
június 1. napjáig küldje meg. 

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 40/2008.(II.27.), a 

201/2003.(X.16.) és a 131//1995.(VI.27.) határozat.  
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

137/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a  Városi Sportintézmények alapító okiratának egységes szerkezetben történő 

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az 1992. június 30. napján alapított Városi Sportintézmények 
(2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal 
egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 98/1992. (VI.30.), a 

223/1995. (XI.14.), a 132/1998. (IX.15.), a 133/2003. (VI.26.), a 156/2003. 
(IX.18.), a 213/2003. (X.27.), a 143/2007. (VI.27.), a 37/2008. (II.27.), a 
179/2008.(VIII.18.) határozat. 
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Határidő: 2009. június 1. 
       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a  Városi Idősek Otthona alapító okiratának egységes szerkezetben történő 
elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) az 1979. január 1. napján alapított Városi Idősek Otthona 
(2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.) alapító okiratát a mellékelt 
tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg.  

 
3.) A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 323/2008. (XII.19.) 

határozat. 
Határidő: 2009. június 1. 

       Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2009.(V.27.)  h a t ár o z a t a 
Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának 

egységes szerkezetben történő elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. 
december 20. napján alapított Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 125.) alapító okiratát a mellékelt 
egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére 2009. 
június 1. napjáig küldje meg. 

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 214/2001.(XII.20.), 

10/2007.(I.31.), 194/2007.(X.31.), 41/2008.(II.27.) és a 213/2008.(IX.24.) 
határozat. 

      Határidő: 2009. június 1. 
      Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

140/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
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a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának 
egységes szerkezetben történő elfogadására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 

Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratát a mellékelt tartalommal, 
egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Nógrád  Megyei 

Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa Elnöke részére 2009. május 
29. napjáig küldje meg.  

 
3. A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 300/2008. (XI.26.) 

határozat 2. pontja. 
Határidő:  2009. május 29. 

       Felelős:     dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

141/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a 2009. május 31-én lejáró lakásbérleti jogviszony rendezéséről  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Sándor 

(1945.) és Oláh Sándorné (1947.) Balassagyarmat, Rozmaring u. 11. szám alatti 
lakosok részére a Rozmaring u. 11. fsz. 1. szám alatti 49 m2 alapterületű 
komfortos lakást a meghatározott időtartamra 2012. május 31-ig szociális alapon 
bérbe adja.  
 

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.) rendeletnek megfelelően a lakásbérleti szerződést kösse 
meg. 
Határidő: 2009. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

                   Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet szakmai tervének 

jóváhagyására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey 
Albert Kórház – Rendelőintézet szakmai tervét a mellékelt tartalommal 
jóváhagyja. 
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2.) A Képviselő-testület felkéri a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 
főigazgató főorvosát, hogy a szakmai tervben meghatározottak megvalósulásáról 
minden év március 31-éig számoljon be a Képviselő-testületnek. 

Határidő:a Regionális Egészségügyi Tanácshoz való megküldés tekintetében 2009. 
május 31. 
Felelős:  Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet kapacitás átcsoportosítási 
kérelmének támogatásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey 
Albert Kórház – Rendelőintézet főigazgató főorvosa által, a határozat 
mellékletében meghatározott ellátási körben és szakmai kapacitások 
tekintetében kezdeményezett belső kapacitás-módosítási kezdeményezéssel 
egyetért, annak végrehajtását – az intézmény bevételeinek optimalizálása 
érdekében – támogatja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Dr. Kenessey Albert Kórház – 
Rendelőintézet főigazgató főorvosát, hogy a kapacitás-módosításra irányuló 
kezdeményezést az egészségügyi államigazgatási szerv felé megtegye. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapacitás-módosítás 

kezdeményezéséhez szükséges, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló 2006. évi CXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008.(XII.30.) 
Korm. rendelet 8. §-ában meghatározott nyilatkozatokat aláírja. 
Határidő:  a módosítási kérelem benyújtása tekintetében 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 

        Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

144/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a 2009. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának 

igénylésére 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási 
kérelmet nyújt be a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek, valamint 
az önkormányzati miniszternek a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igényléséről szóló 20/2009.(IV.17.) KHEM-OM együttes 
rendelete alapján a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának 
igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy Balassagyarmat Város 
Önkormányzata: 

a) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 
2008. évben 2.400.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatással járult hozzá; 

b) a helyi közösségi közlekedést 2009. január 1-jétől december 31-éig 
folyamatosan fenntartja; 
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c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás nélkül a szolgáltatóval a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 
benyújtására. 
Határidő: 2009. június 20. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda feladatainak ellátásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010. 
nevelési évtől 

• a Központi Óvoda óvodavezető-helyettesének óraszámát, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének 3. része alapján, 
kötelező óraszámának 50 %-ában, heti 12 órában, 

• a Központi Óvoda tagóvoda vezetőinek kötelező heti óraszámait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

- Nyitnikék Tagóvoda 18 óra 
- Meseerdő tagóvoda 24 óra 
- Cseperedő Tagóvoda 18 óra 
- Játékvár Tagóvoda 18 óra 
- Ipolyszögi Tagóvoda 24 óra 
- Patvarci tagóvoda             24 óra 
 

Az intézkedésekhez szükséges fedezetet az önkormányzat éves 
költségvetésében biztosítja. 
 

2.) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 2009/2010. nevelési év során – ha új 
gyermek felvétele miatt indokolt – a Központi Óvoda csoportjaiban a maximális 
csoportlétszámot 20 %-kal átlépje. 
 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási 
törvény 95/A. § (11) pontja alapján kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalhoz 
annak érdekében, hogy engedélyezze a 2009/2010. nevelési évben a Központi 
Óvoda csoportjaiban a maximális csoportlétszámok (25 fő) túllépését az alábbi 
csoportokban: Süni 26 fő, Napraforgó 30 fő, Pillangó I. 30 fő, Tekergő 32 fő, 
Pillangó 30 fő, Csillag 30 fő, Tappancs 32 fő, Csibe 30 fő, Szőlő 31 fő, Gézengúz 
29 fő, Micimackó 28 fő, Ficánka 31 fő, Kék 30 fő, Piros 31 fő, Sárga 30 fő, Őzike 
32 fő. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét a 

szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

                        Pálinkás Zoltánné óvodavezető  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
146/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2008. 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 2008. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót az Észak-
magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
Nógrád Megyei Területi Kirendeltsége részére küldje meg. 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős:   dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2008-ban elfogadott 
Ifjúságpolitikai Koncepció és Cselekvési Tervben meghatározott feladatok 
teljesülését kísérje figyelemmel. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és 
az ifjúságot érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat 
megelőzően folytasson egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az 
adott korosztály társadalmi körülményeivel érintettek. 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

                        dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
147/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Sportegyesületek 2009. évi működésére felhasználható összeg felosztásáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, 
Sport és Művelődési Bizottságának, a Sportegyesületek 2009. évi működésére 
felhasználható összeg felosztásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
148/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a 2008. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2008. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete  
szerinti tartalommal fogadja el. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint 
szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: 2009. május 31. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

149/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, József Attila u. 3. szám alatti ingatlanon lévő antenna-árboc 

önkormányzati tulajdonba kéréséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Balassagyarmat, József Attila u. 3. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 1629 
hrsz alatt szereplő, önkormányzati tulajdonban lévő földrészleten meglévő, a 
Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
vagyonkezelésében lévő antenna-árboc tulajdonjogának – az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ában foglaltak alapján – ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2.) Az antenna-árboc további hasznosítása – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében foglaltakban biztosított önkormányzati 
jogok alapján – az önkormányzati –, továbbá önkormányzati intézmények közötti 
kommunikáció színvonalának javítására (helyi műsorszórás rádiófrekvencián 
történő sugárzása, önkormányzati intézmények közötti internetkapcsolat 
biztosítása) szolgáló műszaki-technikai infrastruktúra elhelyezése céljára történik. 

 
3.) A Képviselő-testület – az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 

254/2007.(X.4.) Korm. határozat 50. §-ában foglaltaknak eleget téve – 
nyilatkozik, hogy az antenna-árboc tulajdonba adásával kapcsolatosan felmerülő 
költségeket Balassagyarmat Város Önkormányzata magára vállalja. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Balassagyarmat, József Attila 

u. 3. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 1629 hrsz. alatt szereplő, 
önkormányzati tulajdonban lévő földrészleten meglévő antenna-árboc 
tulajdonjogának ingyenes átruházására vonatkozó önkormányzati kérelmet a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez nyújtsa be, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a vagyon megszerzésével és átvételével kapcsolatos feladatok 
ellátására. 
Határidő: az önkormányzati igény benyújtására 2009. június 30. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
150/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
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a Honti utcai 2637/35 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről  
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező, 2637/35 hrsz-on felvett, 800 m2 alapterületű ingatlanát kivonja a 
forgalomképes vagyoni körből és átminősíti a forgalomképtelen vagyoni körbe 
„közterület” megnevezéssel. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az átsorolással kapcsolatos 
munkákat végeztesse el és azt követően az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.) rendeletnek megfelelően a 
változást vezettesse át. 
Határidő: 2009. július 31. 

Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
151/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Arany János u. 5-7. szám alatti kazánház bérbeadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező, 1205/25 hrsz-on felvett, Balassagyarmat, Arany János u. 5-7. szám alatt 
található épületekhez kapcsolódó, 168 m2 alapterületű kazánházat Csemniczky 
Zoltán részére, 10.- Ft/év + ÁFA összegen, 2009. július 1. napjától 2014. június 
30. napjáig műtermi tevékenység végzése céljára bérbe adja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére.  
Határidő: a szerződés megkötésére 2009. június 30. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

152/2009. (V.27.) határozata 
a Thököly Imre utca felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Thököly Imre 
utca felújításának céljából pályázatot nyújt be az Észak- Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács „ települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása (TEUT)„ támogatás elnyerésére. 
 
2) A Képviselő-testület a pályázatban foglalt cél megvalósításához az alábbi 
forrásösszetételt határozza meg:   
                                                                                                            adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 6.124.684 

Hitel - 

Igényelt támogatás 6.124.683 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 
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Egyéb forrás  - 

Összesen 12.249.367 

 

3.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. 
(II.19.) számú rendeletében biztosítja. 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. június 2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
153/2009. (V.27.) határozata 

a Benczúr Gyula utca felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benczúr Gyula 
utca felújításának céljából pályázatot nyújt be az Észak- Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács „ települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása (TEUT) „ támogatás elnyerésére. 
 
2) A Képviselő-testület a pályázatban foglalt cél megvalósításához az alábbi 
forrásösszetételt határozza meg: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 4.565.611 

Hitel - 

Igényelt támogatás 4.565.610 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen 9.131.221 

 

3.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. 
(II.19.) számú rendeletében biztosítja. 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. június 2.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
154/2009. (v.27.) határozata 
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a Liszt Ferenc utca felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liszt Ferenc utca 
felújításának céljából pályázatot nyújt be az Észak- Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács „ települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása (TEUT)„ támogatás elnyerésére. 
 
2) A Képviselő-testület a pályázatban foglalt cél megvalósításához az alábbi 
forrásösszetételt határozza meg: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 4.538067 

Hitel - 

Igényelt támogatás 4.538.066 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen 
9.076.133 

 

3.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. 
(II.19.) számú rendeletében biztosítja. 

 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. június 2. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

155/2009. (v.27.) határozata 
a Perczel Mór utca felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Perczel Mór utca 
felújításának céljából pályázatot nyújt be az Észak- Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács „települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása (TEUT)„ támogatás elnyerésére. 
2) A Képviselő-testület a pályázatban foglalt cél megvalósításához az alábbi 
forrásösszetételt határozza meg: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 3.607.861 

Hitel - 

Igényelt támogatás 3.607.861 
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Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen 
7.215.722 

3.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. 
(II.19.) számú rendeletében biztosítja. 

 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. június 2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
156/2009. (v.27.) határozata 

a Dózsa György úti játszótér felújítására pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György úti 
játszótér felújításának céljából pályázatot nyújt be az Észak- Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács „önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttség nélkül (CÉDE)” támogatás elnyerésére. 
 
2) A Képviselő-testület a pályázatban foglalt cél megvalósításához az alábbi 
forrásösszetételt határozza meg: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 2.675.160 

Hitel - 

Igényelt támogatás 8.025.477 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen 10.700.637 

 

3.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. 
(II.19.) számú rendeletében biztosítja. 

 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. június 2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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157/2009. (v.27.) határozata 
az Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár tetőszerkezetének felújítására pályázat 

benyújtásáról, önerő biztosításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási 
Művelődési Központ és Könyvtár tetőszerkezetének felújítására pályázatot nyújt be 
az Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „önkormányzati fejlesztések 
támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)” támogatás elnyerésére. 
 

2) A Képviselő-testület a pályázatban foglalt cél megvalósításához az alábbi 
forrásösszetételt határozza meg: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 7.287.876 

Hitel - 

Igényelt támogatás 20.000.000 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen 27.287.876 

 

3.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. 
(II.19.) számú rendeletében biztosítja. 

 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 2. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

158/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati vízbázis további hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balassagyarmati vízbázis további hasznosításáról való döntés meghozatalát 
2009. november 30-ig elnapolja, a döntés végeredményét befolyásoló, alábbi 
külső tényezők miatt: 
-    a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben jelentős befolyással rendelkező Duna Menti 

Regionális Vízmű Zrt. átszervezésével kapcsolatos problémák végleges 
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rendezése, illetve az átszervezéssel összefüggésben a Nyugat-Nógrád 
Vízmű Kft ivóvízmérlegében jelentős hányadot biztosító dunai vízbázis 
tulajdoni helyzetének jövőbeni alakulása, 

-   a víziközmű törvény hiánya, megalkotásának elhúzódása. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt 
határidőn belül, folytasson további egyeztetéseket a döntésben érintettekkel 
(Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, Nyugat-Nógrád Vízmű Kft, stb.) a határozat 1.) pontjában 
megfogalmazott önkormányzati aggályok tisztázása céljából, majd azt követően 
a vízbázis ügyét terjessze be a Képviselő-testület 2009. novemberi ülésére. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy levélben tájékoztassa a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget és 
a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-
testületének jelen döntéséről. 
Határidő: 2009. június 15. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
159/2009.(V.27.)    h a t á r o z a t a 

emléktábla elhelyezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a kezdeményező Civitas Fortissima Körrel együttműködve, emléktábla 
kerüljön elhelyezésre Badiny Jós Ferenc történész, orientalista emlékének 
megörökítésére a Balassagyarmat, Szondi utca 1. szám (hrsz. 189/2) alatti 
családi ház – szülei egykori háza – épületének Ady Endre utcai homlokzati falán, 
e határozat melléklete szerinti méretben és felirattal. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. június 30 

        Felelős: Medvácz Lajos polgármester     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
160/2009.(V.27.)  h a t á r o z a t a 

tartalék lakóterület belterületbe vonásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 049/6 hrsz-ú      

külterületi földrészletet nem vonja belterületbe, mivel azon nem biztosítható a 
rendezési terv szabályzásának megfelelő méretű telkek és kiszolgáló utak 
kialakítása, csak további külterületi földrészletek érintésével.  
 
Lakásépítés céljára jelenleg is rendelkezésre állnak belterületi, kialakítás alatt lévő 
tartalék lakóterületek, ezért a termőfölddel való takarékos gazdálkodás érdekeit 
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sértené az újabb belterületbe vonás. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt 

kiértesítse. 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2009.(V.27.)  h a t á r o z a t a 

tartalék gazdasági terület belterületbe vonásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város rendezési 

tervében foglalt szabályozásokkal összhangban, tartalék gazdasági terület 
belterületbe vonását határozta el az alábbi kikötésekkel: 

 
- A 0152/26 hrsz-ú földrészletet érintően, mely a Balassagyarmat, Kóvári út 

észak-nyugati részén kialakuló gazdasági vállalkozási övezet részét fogja 
képezni.  

- Kezdeményezi a tulajdonos által korábban elkészített földmérési munkarészek 
alapján a belterületbe vonást. 

- Az eljárás megkezdésének feltétele, hogy az érintett tulajdonosokkal az utak 
szabályozásához szükséges területek lejegyzéséről. 

- A földhivatali eljárási költségek, valamint a területhasznosítással összefüggő 
egyéb költségek és közműfejlesztési díjak viseléséről megállapodás jöjjön létre. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás-tervezetet a 

Képviselő-testület szeptemberi ülésére terjessze be. 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

162/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet 

szerinti tartalommal a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az 
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 
Határidő: a kiértesítésre: 2009. június 30. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

163/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
fejlesztési hitel felvételéről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sikeres 

Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” 
keretében 300 millió forint fejlesztési hitel felvételét határozza el. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hitelt folyósító pénzintézet 
közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása érdekében a Közbeszerzési 
Bizottság elé terjesszen be előterjesztést az erre vonatkozó ajánlati felhívás 
kiírására. 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
164/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 
53/2009.(III.26.) határozatának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

Balassagyarmat Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének 
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal történő bővítéssel. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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Határidő: 2009. december 31. 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 
            polgármester                jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a „Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái” tárgyában 

egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben 
foglalt tartalommal elfogadja a „Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és 
átalakítási munkái” tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás kiírására az 
egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 
 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott egyszerű közbeszerzési 
eljárás lefolytatására vonatkozóan a 3 tagú Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket jelöli ki: 

 
a.) Magyaros Tamás beruházási irodavezető 
b.) Oravecz István tanácsos 
c.) Dr. Varga Andrea aljegyző 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 5. számú részszempont 

értékelésére egy 3 tagú szakmai zsűri felállítására. 
 

a.) Magyaros Tamás irodavezető 
b.) Moór Mátyás osztályvezető 
c.) Selmezci Zoltán osztályvezető 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívás 

Közbeszerzési Értesítőben való közzétételére és az ehhez kapcsolódó 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. június 24. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
166/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

az Állami Számvevőszéknek a Balassagyarmat Város Önkormányzatánál  
a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi 

felhalmozási célú támogatások ellenőrzése tárgyában elkészített  
számvevői jelentésről 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számvevői 
jelentésben foglaltakat elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsen 
intézkedési tervet a megteendő intézkedésekről, az alábbiak szerint: 

 
a.)a beruházás befejezése után a célszerűségre és eredményességre is kitérő 

értékelés készüljön, melyet a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, 
 

b.)a számviteli politika a Vhr. 8. § (7) bekezdésében foglalt előírásoknak 
megfelelően kerüljön kiegészítésre a tárgyi eszközök üzembe helyezése 
dokumentálásának szabályaival, 

 
c.) kerüljön sor a Kbt. 308. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

közbeszerzések, illetőleg a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési 
rendszer keretében történő ellenőrzéséről. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: 2009. június 29. 
Felelős: a 2. a.) pont esetében és a 3.) pont esetében Medvácz Lajos 
polgármester 
              a 2. b.)-c.) pont esetében Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2009.(VI.24.)    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 Balassagyarmati Határőr Igazgatósággal, 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: 2009. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 1520 hrsz-ú ingatlan padlásterére vonatkozó visszavásárlási 

jogáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
balassagyarmati 1520 hrsz-ú ingatlan padlásterére vonatkozó visszavásárlási 
jogáról lemond, ezzel egyidejűleg a fentiekben megjelölt ingatlan 
vonatkozásában, eredeti vételár alapján, a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, vételi jogra vonatkozó megállapodást köt az Enteomi Szent György 
Gyógyszertár Bt-vel. 
 

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

 
Határidő: 2009. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átadás-átvétele 

tárgyában megkötendő megállapodás elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által ellátott feladatok átadás-
átvétele tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésével megkötendő 
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 
            polgármester                jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
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Gyermekotthon, Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola és Diákotthon balassagyarmati telephelye átadás-átvétele 

tárgyában megkötendő megállapodás elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Vadvirág 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon 
balassagyarmati telephelye által ellátott feladatok átadás-átvétele tárgyában a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésével megkötendő megállapodást a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 
            polgármester                jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a 2009. évi kulturális pályázat elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, 
Sport és Művelődési Bizottság tájékoztatóját – amely a 2009. évi kulturális pályázat 
keretében támogatott szervezeteknek a határozat mellékletét képező támogatását 
tartalmazza – elfogadja. 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 
            polgármester                jegyző 
 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Városi Idősek Otthona igazgatói feladatainak ellátásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Idősek 

Otthona igazgatói feladatainak ellátására, Borkó Editet, a Városi Bölcsőde 
vezetőjét rendeli ki 2009. július 1-től 2009. október 31-ig.  
 

2.) A Képviselő-testület a kirendelés idejére Borkó Edit számára havi bruttó 
100.000.- Ft díjazást állapít meg.  
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3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. június 30.  

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ó u. 6. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú lakás átnevezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a forgalomképes 
vagyoni körbe tartozó Balassagyarmat, Ó u. 6. szám alatti 618 hrsz-ú ingatlan 
lakóház, udvar megnevezését raktár és tároló helyiségre módosítja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Balassagyarmat, Ó u. 6. 
szám alatti 618 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlannak az ingatlan-
nyilvántartásban raktár, tároló helyiségre történő átnevezéséhez a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 
 
 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Szabó L. u. 14. fsz. 4. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú lakás átnevezéséről 
 



108 

 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a forgalomképes 
vagyoni körbe tartozó Balassagyarmat, Szabó L. u. 14. fsz. 4. szám alatti 490/A/4 
hrsz-ú ingatlan lakás megnevezését raktár és tároló helyiségre módosítja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Balassagyarmat, Szabó L. u. 
14. fsz. 4. szám alatti 490/A/4 hrsz-ú lakás megnevezésű ingatlannak az 
ingatlan-nyilvántartásban raktár, tároló helyiségre történő átnevezéséhez a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

175/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Nógrád Volán Zrt. 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Volán Zrt. 
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat mellékletét képező 
tartalommal – elfogadja.  
 

/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 
            polgármester                jegyző 
 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
176/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

a helyi autóbusz személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Nógrád Volán Zrt-vel 2004. 
december 30-án kötött Közszolgáltatási szerződés módosítását. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának 
aláírására. 
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Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
177/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 9/A.  szám alatti 
önkormányzati tulajdonú épület (lakás) ingatlan bontásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 9/A. szám alatti 8 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlant műszaki állapota, valamint a Város Szabályozási Terve alapján 
bontásra jelöli ki. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bajcsy-Zs. u. 9/A. 
szám alatti 8 hrsz-ú ingatlan bontási engedélyéhez a szükséges dokumentáció 
elkészíttetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve a jogerős bontási 
engedély birtokában a bontási munkákat végeztesse el. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az épület bontását 

követően a telekalakításhoz szükséges változási vázrajzokat megrendelje és a 
jogerős építéshatósági határozat birtokában azok átvezetését kezdeményezze a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet-

tervezet elkészítésekor a bontási költségek vonatkozásában előirányzat 
tervezéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2. pontban az építési engedélyezési eljárás megindítására: 2009. szeptember 30. 

            2. pontban a bontási munkák befejezésére 2010. március 30. 
                3. pontban 2010. augusztus 31. 
                4. pont tekintetében a 2010. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
              4. pont tekintetében Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
178/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Óváros tér 15. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező, Balassagyarmat, Óváros tér 15. szám alatti, 619 hrsz-on nyilvántartott 
ingatlanát bérbe adja a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft részére 
iroda és telephely céljára, 10.- Ft/év + ÁFA bérleti díjon, 2014. június 30-ig szóló 
időtartamra. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
179/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Ó u. 6. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező, Balassagyarmat, Ó u. 6. szám alatti, 618 hrsz-on nyilvántartott ingatlanát 
bérbe adja a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft részére tároló céljára, 
10.- Ft/év + ÁFA bérleti díjon, 2014. június 30-ig szóló időtartamra. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

180/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 3166/16 hrsz-ú (Ipari park) ingatlan tulajdoni helyzetének 

rendezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglaltak szerint a tulajdonában álló 3166/16 hrsz-ú ingatlanból 
101 m2 területet kivon a forgalomképtelen vagyoni körből és forgalomképes 
vagyoni körbe sorolja.  
 

2.) A Képviselő-testület az 1. pontban körülírt 101 m2 területrészt térítésmentesen a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft tulajdonába ad át, területrendezési, 
telekalakítási célból. 
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3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. július 15. 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
181/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

tartalék gazdasági terület belterületbe vonásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város rendezési 
tervében foglalt szabályozással összhangban, Tengerész Gábor tulajdonát 
képező balassagyarmati 0152/26 helyrajzi számú külterületi ingatlant tartalék 
gazdasági terület belterületbe vonja a határozat mellékletében foglalt 
együttműködési megállapodásban rögzített feltételek szerint. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 
            polgármester                jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
182/2009.(VI.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 Tupi Lajos (1960.) 
és Oláh Sára (1954.) volt bérlő, jogcím nélküli lakáshasználók részére a 
Balassagyarmat, Zichy u. 7. fsz. 2. szám alatti 26 m2 alapterületű félkomfortos 
lakást 2010. 06. 30-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. 
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Határidő: a kiértesítésre 2009. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
              Bereczk Edit ügyvezető igazgató 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
183/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

a sajátos nevelési igényű tanulók közoktatási intézményekben történő 
ellátásának feltételeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sajátos nevelési 

igényű tanulóknak a 2008/2009. tanévben az önkormányzati fenntartásban 
működő közoktatási intézményekben történő ellátásának feltételeiről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett közoktatási 
intézményeket tájékoztassa. 

 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

184/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Geo-Film Bt-vel megkötendő megbízási szerződés elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben és 

anyagiakban is támogatja a Geo-Film Bt. – ügyvezető: Hollós László producer – 
által elkészítendő „A nemzettel osztozó város” című film létrejöttét, amelyet a 
határozat mellékletét képező megbízási szerződés elfogadásával megerősít. 
 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott célra bruttó 5.000.000.- Ft 
támogatást biztosít az alábbi ütemezésben: 

 
- 2009-ben, előlegként bruttó 2.000.000.- Ft-ot (1.000.000.- Ft-ot a 

polgármesteri előirányzat, 1.000.000.- Ft a város és községgazdálkodás 
dologi előirányzat terhére), 

- 2010. évi költségvetésében önálló előirányzatként bruttó 2.400.000.- Ft-ot, 
- 2011. évi költségvetésében önálló előirányzatként bruttó 600.000.- Ft-ot, 
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mely összegek folyósítása a megbízási szerződésben foglaltak teljesülése után 
válik esedékessé. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a szerződés aláírása tekintetében 2009. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 

            polgármester                jegyző 
 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 
a Palóc ligetben Palóc kálvária felállításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete által a Palóc 
ligetben Palóc kálvária felállítására benyújtott indítványt és a bemutatott 
helyszínrajz, valamint stáció tervvázlat alapján tulajdonosi hozzájárulását adja a 
kálvária létesítéséhez. 
 

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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30. 

 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 
            polgármester                jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
186/2009.(VI.24.)    h a t á r o z a t a 

a Nógrád Megyei Önkormányzat felhívásához történő csatlakozásról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a lakossági és 
önkormányzati érdekekre tekintettel nem partner a vízi közművek 
privatizációjában, azt ellenzi és minden tőle telhetőt megtesz annak 
megakadályozása érdekében.  
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzata csatlakozik a Nógrád Megyei 
Önkormányzat felhívásához. 
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3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 

 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt  :/ 
            polgármester                jegyző 



115 

 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
187/2009.(VI.30.)  h a tá r o z a t a 

szavazatszámláló bizottság létrehozásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szavazatszámláló bizottságot 
hoz létre a Városi Idősek Otthona vezetői állására kiírt pályázat elbírálásához – a titkos 
szavazás lebonyolítására – az alábbiak szerint: 
 
A szavazatszámláló bizottság elnöke: DEMUS IVÁN képviselő 
                                                  tagjai: PULAY LÁSZLÓ és 
                                                             SIKET BÉLA képviselők. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
188/2009.(VI.30.)  h a tá r o z a t a 

a Városi Idősek Otthona intézményvezetői pályázat elbírálásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 92/2009.(IV.22.) 

határozatával - a Városi Idősek Otthona intézményvezetői állására kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az új pályázat kiírásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2009. (VI. 30.) határozata 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskola – orvosi körzetek elhelyezésére vonatkozó 
pályázati eljárás kiírásáról 

 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. ( IV.27.) rendelete  

            (továbbiakban: Rendelet) 35.§-a értelmében – ajánlatok bekérésével – pályázatot 
hirdet a Balassagyarmat, Rákóczi út 23/A ( Egészségház)szám alatt elhelyezett 2 
felnőtt, 2 gyermek háziorvosi,  valamint az iskola – egészségügyi ellátási biztosító 
orvosi rendelők, továbbá a balassagyarmati 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 
elhelyezése tárgyában. 

 

2./       A Képviselő – testület a beérkezett ajánlatok körül az alábbi szempontok alapján dönt: 

-  hatályos jogszabályi előírásoknak teljeskörűen megfelelő elhelyezési körülmények 
- önkormányzatot ennek kapcsán terhelő költségek, esetlegesen felmerülő 
megtakarítások 
 - az érintett körzetekben élők számára a szolgáltatásnak legalább a jelenlegi szintű 
elérése, megközelíthetősége 
- a megvalósulás várható időpontja 
- a képviselő – testület fenntartja a jogot a pályázatok eredménytelenné 
nyilvánítására 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Rendelet 35.§-a, valamint 3. számú 
melléklete értelmében gondoskodjon az ajánlatkérő pályázati eljárás lebonyolításáról, 
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azzal, hogy – az érintett körzetekben élők által a szolgáltatás megközelíthetőségére 
tekintettel – külön ajánlattételi pályázati eljárás legyen kiírva az Egészségházban 
működő 2 felnőtt, 2 gyermek és 1 iskolaorvosi, valamint külön a 2. számú felnőtt 
háziorvosi körzet elhelyezése tárgyában. 

 

4./  A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezését 
követően a döntésre vonatkozó előterjesztést a soron következő testületi ülésre 
terjessze elő. 

Határidő:  3. pont tekintetében 2009. július 6. 

4. pont tekintetében az ajánlatok beérkezését követő, soron következő testületi 
ülés  

Felelős:     a 3. pont tekintetében Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

                 a 4. pont tekintetében Medvácz Lajos polgármester 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

      190/2009.(VI.30.) h a t á r o z a t a 
a 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. számú házi 

gyermekorvosi körzet feladatainak ellátását - amennyiben a jelenlegi működtetési 
joggal rendelkező Dr. Molnár Pál házi gyermekorvos e jogát 2009. július 31-ig nem 
tudja értékesíteni -, 2009. augusztus 1-től átveszi. 

 
2./  A Képviselő-testület a 3. sz. házi gyermekorvosi feladatok ellátásának jogát 2009. 

augusztus 1-től – határozatlan időre, de legfeljebb a nevezett körzet feladatainak 
ellátási kötelezettséggel történő ellátására irányuló sikeres pályázati eljárás 
lefolytatásáig – a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ), 
mint szolgáltató részére az alábbi felhatalmazással és feltételekkel átadja: 

 

• a GAMESZ igazgatója az önkormányzat jelen megbízása alapján köteles 
gondoskodni a 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásáról, 
melynek érdekében jogosult az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatnál (továbbiakban: ÁNTSZ) működési engedély módosítást 
kezdeményezni, 

• a GAMESZ igazgatója felhatalmazást kap arra, hogy az érvényes, módosított 
ÁNTSZ engedély birtokában finanszírozási szerződést kössön a Nógrád Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: MEP) a balassagyarmati 3. számú 
házi gyermekorvosi körzet feladatainak finanszírozása tárgyában, 

• a GAMESZ igazgatója felelős azért, hogy a MEP-től a 3. számú házi 
gyermekorvosi körzet finanszírozására kapott támogatás 100 %-ban e feladat 
ellátásának személyi és tárgyi feltételeit szolgálja 

• a GAMESZ igazgatója – mint egészségügyi alapellátási szolgáltatás jogosultja – 
köteles megbízási szerződést kötni a 3. számú házi gyermekorvosi körzetben 
2009.augusztus 1-től helyettesítő háziorvosként tevékenykedő Dr. Szalkai 
Julianna és Dr. Komócsi András házi gyermekorvosokkal. 

 
3./  A Képviselő-testület a 3. számú háziorvosi feladatok ellátására továbbra is 

térítésmenetesen adja használatba a Rákóczi út 23. szám alatt lévő – az eddigiekben 
Dr.Molnár Pál által használt  - gyermekorvosi rendelőt. 
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 Határidő: 2009. augusztus 1. (a szükséges szerződések aláírása tekintetében) 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Bécsiné Miklecz Marietta GAMESZ igazgató 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
191/2009.(VI.30.) h a t á r o z a t a  

a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának  
egységes szerkezetben történő elfogadásáról szóló 134/2009.(V.27.)  

határozat módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátós 
Szervezet alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról szóló 
134/2009.(V.27.) határozatát 2009. július 1-től az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. a) A Képviselő – testület az alapító okirat 10. pontjának a „Költségvetési szerv 

alaptevékenysége” címszó alatti felsorolást az alábbi bekezdéssel egészíti ki: 
 

• „TEÁOR 8621 Általános járóbeteg ellátás” 
 
b) A Képviselő – testület az alapító okirat 10. pontjának „Az intézmény által az 

alaptevékenység körében ellátott feladatok” szövegrészhez tartozó táblázatot az 
alábbi sorral egészíti ki 

 

 
TEÁOR 
8621 

 
Háziorvosi alapellátás 

 
851219 

 
862101 

 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításainak átvezetéséről 
gondoskodjon. 

Határidő: 2009. július 6. 
Felelős:     Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

192/2009.(VI.30.)  h a t á r o z a t a 
a Városi Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

 
1./  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet a Városi Idősek Otthona (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.) 
intézményvezetői álláshelyének  magasabb vezetői kinevezéssel történő 
betöltésére az alábbi feltételekkel: 

 

Az intézmény tevékenységi köre: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 68. §-ában 
meghatározott idősotthoni ellátás, látás- és 
mozgásfogyatékos személyek ellátása, átmeneti 
elhelyezés biztosítása. 
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Az intézményvezető által ellátandó feladatok:  az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó 
        feladatok vezetői irányítása. 
 

Pályázati feltételek: -   a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM. rendelet 3. számú melléklete 9. pontjában 
meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és képesítés, 

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás 
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

-      vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
- büntetlen előélet, 
- magyar állampolgárság. 

    

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 arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 

A pályázat benyújtásának határideje  a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási  Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30. 
nap 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 31. 
 
Az állás betöltésének kezdő időpontja: 2009. november 1. 
 

 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony (magasabb 
vezetői kinevezés) határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) 
bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 

Bérezés: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  
 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti és három másolati 
példányban, zárt borítékban „ intézményvezetői 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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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            Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    193/2009.(VIII.17.) h a t á r o z a t a 

a 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására szóló pályázati 
kiírás elfogadásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. számú házi 

gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására - a határozat mellékletben foglalt 
tartalommal - pályázatot ír ki. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételé-

ről gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: a 2. pont tekintetében 2009. augusztus 31. 

 Felelős:   Medvácz Lajos polgármester    
 

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
194/2009. (VIII.17.) h a t á r o z a t a 

a  „ Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái” tárgyában 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú 

mellékletben foglalt összegezés szerinti tartalommal elfogadja a „ Kiss Árpád 
Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái”  tárgyában lefolytatott 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményét. 

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

megtételére. 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
195/2009. (VIII.17.) h a t á r o z a t a 

a  „ Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái” tárgyában 
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás kiírásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testület a 2. mellékletben 

foglalt tartalommal elfogadja a „Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és 
átalakítási munkái” tárgyában a hirdetmény közzététele nélkül induló 
tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását, a tárgyalás lefolytatásának menetét 
és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait. 

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott tárgyalásos eljárás során a 
tárgyalások lefolytatására - a Bírálóbizottság tagjainak - az alábbi személyeket 
jelöli ki: 

a) Dr. Varga Andrea Aljegyző 
b) Juhászné Gajzinger Ágnes Pénzügyi Osztályvezető 
c) Oravecz István tanácsos, Beruházási Iroda 
d) Magyaros Tamás Beruházási Irodavezető 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
196/2009.(VIII.17.) h a t á r o z a t a  

a z  önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló  
53/2009. (III.26.) határozatának módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 

Balassagyarmat Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének 
módosítását, a határozat mellékletét képező tartalommal történő bővítéssel. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos – polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
197/2009. (VIII. 17.) 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 - 2009. szeptember 1. napjától, az alábbiak szerint 
állapítja meg:  

I. HELYPÉNZ 
 
       Általános díjszabás 

Asztalról és földről történő árusítás  
(őstermelő, kistermelő)       154.- Ft / m2 +Áfa 
 
Asztalról és földről történő árusítás  

      vállalkozói igazolvánnyal       173.- Ft / m2 +Áfa 
 
Sátorhelyenként                 223.- Ft / m2 + Áfa 

       
       Különös díjszabás 

Az alábbiakban megjelölt termékekre az általános díjszabástól eltérő díjszabás 
vonatkozik. 
 
Virág  
Vágott és gyökeres virág                 154.- Ft /m2 + Áfa 
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Facsemeték, oltványok                   173.- Ft / m2 + Áfa 

Krizantém egységesen       327.- Ft /m2 + Áfa 
 

Tej, tejtermék és vadon termő gomba árusítása díjtalan  

 
 
 

II. HELYHASZNÁLATI  DÍJ 
Határozatlan idejű árusító hely 
(állandó üzlethelyiség, pavilon) havonta     480.- Ft /m2 + Áfa 
 

III. MÉRLEGKÖLCSÖNZÉSI DÍJ 

 
Kétkarú mérleg használati díja 
(súlyokkal)        154.- Ft / nap + Áfa 

 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában meghatá- 

rozott díjak mértékéről a piacon tájékoztató közzétételéről gondoskodjon.  
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
198/2009. (VIII.17.) h a t á r o z a t a 

a 2. számú háziorvosi körzet elhelyezésére kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú felnőtt 

háziorvosi rendelő elhelyezésére 189/2009. (VIII.17.) határozatával kiírt pályázatot  
- benyújtott ajánlatok hiányában - eredménytelennek nyilvánítja. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
Határidő: 2009. augusztus 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
199/2009. (VIII.17.) határozata 

az Egészségházban ( Rákóczi út 23/A) működő orvosi rendelők elhelyezésére 
kiírt pályázat eredményének megállapítására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Egészségházban ( Rákóczi út 23/A) működő orvosi rendelők akadálymentes 
elhelyezése érdekében a 189/2009. ( VI.30.) határozattal kiírt pályázat 
nyertesének a „Enteomi” Szent György Gyógyszertár Bt.-t nyilvánítja. A pályázat 
utolsó pontjában meghatározott vételi ajánlatot a Képviselő – testület nem fogadja 
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el azzal, hogy a beruházás megvalósulását követően a helyiség eladásának 
lehetőségét ismételten megvizsgálja.  

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő – 

testületi ülésre gondoskodjon szerződés tervezet elkészítéséről a nyertes 
pályázóval, az alábbi tartalommal: 

 
     - az Egészségházban működő valamennyi rendelő elhelyezésre kerül a Rákóczi 

út 51. szám alatt kialakított Szent György Egészségházban 
     - a megvalósulás időpontja a szerződés aláírásától számított 1 év 
     - a kialakításra kerülő Szent György Egészségház társasházi formában működik, 

a  rendelők külön albetétekként vannak megjelölve, melyre az önkormányzat 
haszonélvezeti jogot kap, az albetétekhez külön víz- gáz- és villany mérőóra 
tartozik 

     - a működés megkezdésétől számított első 5 évben a rezsiköltség a pályázót 
terheli, míg azt kövezetően csak az albetétekhez kapcsolódó mérőórák által mért 
fogyasztás terheli az önkormányzatot 

     - a Szent György Egészségház kialakításának teljes költsége a pályázót terheli 
     - a pályázó köteles megfelelni minden, a feladat ellátását meghatározó hatósági 

és jogszabályi rendelkezésnek  
     - az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az ő kötelezettsége a háziorvosok 

részére az elhelyezés biztosítása, azt 50 éven keresztül a Szent György 
Egészségházban biztosítja a fentiekben rögzített feltételek szerint  

     - a rendelő orvosi eszközökkel való berendezése, a szakmai előírások szerinti 
orvosi rendelői felszerelés biztosítása – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – az 
önkormányzat és az érintett háziorvosok közös kötelezettsége. 

Határidő: a képviselő – testület 2009. szeptemberi ülése. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2009. (VIII. 17.) h a t á r o z a t a 

a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassi Bálint 
Gimnázium a 125/2009.(V.27.) határozatával elfogadott alapító okiratának 13. 
pontjában a „Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott 
középfokú nevelési-oktatási feladatok” alcím alatt részletezett tevékenységek 
felsorolását az alábbival egészíti ki: 

 
▪ Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet 39/D. és 39/E §-aiban foglaltak szerint. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 
      Határidő: 2009. augusztus 31. 
      Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
                       dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2009. (VIII. 17.) határozata 

a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának 
módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi 

György Szakközépiskola és Szakiskola 128/2009.(V.27.) határozatával 
elfogadott alapító okiratának 14. pontjában „Az intézmény által az 
alaptevékenység körében ellátott középfokú nevelési-oktatási feladatok” alcím 
alatt részletezett tevékenységek felsorolását az alábbival egészíti ki: 

▪ Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet 39/D. és 39/E §-aiban foglaltak szerint. 

▪  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
                  dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

202/2009. (VIII.17.) határozata 
helyiség bérleti díj csökkentésére vonatkozó igények tárgyában állásfoglalás 

megfogalmazására 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező, 1583/A/1 hrsz-on felvett, Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. szám 
alatt található 168 m2 alapterületű, a Pécsi Direkt Kft által bérelt üzlethelyiség 
bérleti díj csökkentésére vonatkozó beadványában foglaltakat nem támogatja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérlőt tájékoztassa a 

határozatról. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
203/2009. (VIII.17.) h a t á r o z a t a 

a álláshelyek megszüntetésével járó létszámcsökkentés elrendeléséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeklétszám  

csökkenése és a feladatok racionalizálása érdekében 8 álláshely megszűnte- 
tésével járó létszámcsökkentést rendel el, az alábbiak szerint: 

     -   Kiss Árpád Általános Iskola ( 6 fő – Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György      
         Tagiskola 3 fő, Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola 3 fő) 
     -   Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola ( 2 fő) 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények 

vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: 2009. augusztus 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester, valamint az érintett intézményvezetők 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

204/2009. (VIII. 17.) határozata 
az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények maximális tanulói osztály- 

és csoportlétszámának túllépésére vonatkozó kérelem illetékes Oktatási 
Hivatalhoz történő benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (11) bekezdése alapján kérelmet nyújt 
be a közoktatási feladatkörében eljáró Oktatási Hivatalhoz a maximális tanulói 
osztálylétszámok túllépésének engedélyezése céljából a mellékelt tartalom 
szerinti intézmények és osztályok vonatkozásában.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az érintett intézmények 

vezetőit a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
                 nevelési-oktatási intézmények vezetői 
 

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
205/2009. (VII. 17.) határozata 

a Balassi Bálint Gimnázium osztályai maximális létszámai túllépésének 
fenntartói hatáskörben történő engedélyezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének II. 
rész 7. pontja alapján biztosított hatáskörében eljárva a Balassi Bálint 
Gimnázium osztályai maximális létszámának túllépését az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
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Osztály 

Kt. 3. sz. 
mell. II. rész 

3. pontja 
szerinti 
létszám 

Kt. szerinti 
maximális 

tanulói 
létszám 

Maximális 
létszámon 

felüli 
engedélyezett 

fő 

7. a 31 30 1 

7. b 32 30 2 

8. b 32 30 2 

 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

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

206/2009.(IX.30.)  h a t á r o z a t a 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a.) csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a 
felsőoktatási tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok 
támogatására kiírt 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz, 

b.) az ösztöndíj odaítélésére pályázatot ír ki, 
c.) a fenti célra az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a szociális előirányzaton 

belül 3 millió Ft-ot biztosít. 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. október 1. (a pályázat közzétételére) 
                      2009. november 23. (a pályázat elbírálására) 
     Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

207/2009./IX.30/     h a t á r o z a t a 
a Szécsény és térségének turisztikai és közművelődési egyesületébe történő 

belépésről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő – testülete a TDM tagság érdekében 
tagként csatlakozni kíván a Szécsény és térségének turisztikai és közművelődési 
egyesületéhez. A képviselő – testület a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja az 
Egyesület alapszabályát. 

2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg és a képviselő – testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület képviseleti szervét. 

3. A Képviselő – testület vállalja, hogy az első éves tagdíj megfizetésének fedezetét 2009. 
évi költségvetésének terhére biztosítja. 

Határidő:  2009. szeptember 30.  
      Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

208/2009./IX.30/     h a t á r o z a t a 
 „ÉMOP-2008-2.3.1 - Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása” 

elnevezésű pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tagként hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szécsény és térségének turisztikai és közművelődési egyesülete 
pályázatot nyújtson be az ÉMOP – 2008 – 2.3.1. pályázat keretében helyi turisztikai 
desztináció menedzsment szervezet létrehozására. 

 
2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy elnyert támogatás esetén 

nyilatkozatot adjon ki, melyben kifejezi az önkormányzat nevében azon szándékát, hogy 
– különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 62 § (4) 
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bekezdésére – vállalja a pályázat lezárását követő öt éven keresztül a program 
fenntartását. 

 
3. A Képviselő – testület kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén vállalja a helyi 

idegenforgalmi adó bevezetését. 
 
4. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: a támogatási szerződés megkötése  

       Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

209/2009.(IX.30.)     h a t á r o z a t a 
a Városi Idősek Otthona intézményvezetőjének kinevezéséről 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-a, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján Borkó Editet 
2009. november 1-től határozatlan időre kinevezi a Városi Idősek Otthona magasabb 
vezetői feladatainak ellátására. 

 
Illetményét Kjt 3. sz melléklete, valamint a Kjt. 66. §-ának (8) bekezdése alapján 
havi bruttó 225.000.-Ft-ban állapítja meg. 

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

Határidő: 2009. október 31. 
            Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

210/2009.(IX.30.)    h a t á r o z a t a 

a Városi Sportintézmények intézményvezetői állás betöltésére szóló pályázat 
kiírásáról 

 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet 
a Városi Sportintézmények (2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.) vezetésére, 
magasabb 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,   
b.) büntetlen előélet,  
c.) 18. életévét betöltött magyar állampolgár 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
a) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
b) az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, 
c) szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát, 
d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
e) adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezeléséről. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 31. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 30. 
 
Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2009. december 1-től, - 2014. 
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 megjelentéséről gondoskodjon. 
Határidő:  a pályázati felhívás megküldése tekintetében 2009. szeptember 30. 
Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

211/2009. (IX.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Thököly u. 12. fsz. 6.ajtószám alatti 1456/A/6 hrsz-ú 

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás 
keretében, ajánlatok bekérése útján elidegeníti az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Balassagyarmat, Thököly u. 12. fsz. 6. szám alatti 1456/A/6 hrsz-ú ingatlant. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérése vonatkozó pályázati 

eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 
15/2007.(IV27.) rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti kiírásra. 

 
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 érvényesen 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. Tőzsér Zsolt jegyző 

         a 3.) pontban: Medvácz Lajos polgármester 
      Határidő: a pályázat első kiírására: 2009. október 15. 
 
====================================================================== 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

212/2009. (IX.30.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró u 2-4 fsz. 7.ajtószám alatti 

üresen álló  lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Ipolyjáró  u. 2-4  sz. 7. szám (hrsz:673/2/A/8) alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos 
lakásra  az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről 
szóló 21/2004.(VI.30.) rendelet 11.§-a alapján pályázatot ír ki. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
       Határidő: a pályázat kiírására 2009. október 09. 
       Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

213/2009. (IX.30.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Kossuth u. 18. fsz. 1.ajtószám alatti 1509/A/2 hrsz-ú 

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás 
keretében, ajánlatok bekérése útján elidegenítésre meghirdeti az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Kossuth u. 18. fsz. 1. szám alatti 1509/A/2 hrsz-ú 
ingatlant. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérése vonatkozó pályázati 

eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 
15/2007.(IV27.) rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti kiírásra. 

 
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 érvényesen 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. 

 Határidő: a pályázat első kiírására: 2009. október 15. 
Felelős: a 2. és 4. pontban: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

                   a 3.) pontban: Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

214/2009.( IX.30.)        h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. fsz. 1. ajtószám alatti lakás  

hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi 
u. 9. fsz. 1. szám alatti 56 m2 alapterületű –három szoba, konyha, fürdőszoba WC, 
helyiségekből álló komfortos lakást az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
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lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendelet 1. számú melléklete 
szerint szociális alapon – pályázat útján – hasznosítja. 

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

Határidő: a pályázat kiírására 2009. október 15. 
      Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
215/2009. (IX. 30.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 5. szám alatti  
lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa 

Gy. u. 41. B. I. emelet 5. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos lakásra szakember 
elhelyezés céljából, önkormányzati érdekből – kötelezően ellátandó feladatok ellátáshoz 
– ingyenes egyszeri bérlő kijelölési 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 2009. október 15.  

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
================================================================ 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
216/2009. (IX.30.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Szontágh P. u. 12. fsz.1 szám alatti 
lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Szontágh P. u. 12. fsz.1. szám alatti 60 m2 alapterületű komfortos lakást szakember 
elhelyezés céljára Belkovicsné Dr. Enyedi Judit 2009. október 15-től kezdődően 2014. 
szeptember 30-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél fennálló 
közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja. 

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

Határidő: A szerződés megkötésére 2009. október 15.  
 Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
                       Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
================================================================ 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

217/2009. (IX.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6.szám alatti 

lakás hasznosításáról 
 
1.  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. szám alatti 95 m2 alapterületű összkomfortos lakást 
szakember elhelyezés céljára Dr. Kopinec András és felesége Kopinec Olena 2009. 
október 15-től kezdődően 2010. december 31-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja, azzal a 
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feltétellel, hogy a hogy a lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a 
Városüzemeltetési Kft, illetve az Önkormányzatot nem terhelheti, a lakásra tartozás nem 
állhat fenn.  

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

Határidő: A szerződés megkötésére 2009. október 15.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

                      Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
===================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2009. (IX.30.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I/6. szám alatti 

lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Patvarci u. 20. I/6. szám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos lakást szakember 
elhelyezés céljára Dr. Partamás Dániel részére 2009. október 15-től kezdődően 2012. 
december 31-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél fennálló 
közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja, azzal a feltétellel, a hogy a lakás 
rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a Városüzemeltetési Kft, illetve az 
Önkormányzatot nem terhelheti, a lakásra tartozás nem állhat fenn. 

 
2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
     Határidő: A szerződés megkötésére 2009. október 15.  
     Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
                      Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
 
================================================================ 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

219/2009. (IX. 30.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 4. sz. lakás lakásbérleti jogviszony 

meghosszabbításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Matúz Anna a 

Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. szám alatti 109 m2 alapterületű 
összkomfortos lakásra kötött bérleti szerződés időtartamát 2011. október 15-ig, ezen 
belül a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyának fennállásáig meghosszabbítja. 

 
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. 
Határidő: a szerződéskötésre 2009. október 15. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

                       Bereck Edit ügyvezető igazgató 
 
================================================================ 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2009. (IX.30.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út  41 /B. földszint 1. alatti lakás lakásbérleti jogviszony 

meghosszabbításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Craciun Cristina a 

Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 1. szám alatti 41 m2 alapterületű 
komfortos lakásra kötött bérleti szerződés időtartamát 2011. október 15-ig, ezen belül a 
Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyának 
fennállásáig meghosszabbítja. 

 
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. 
Határidő: a szerződéskötésre 2009. október 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

                         Bereck Edit ügyvezető igazgató 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

221/2009. (IX.30.)     h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú lakásokban lakó  jogcím nélküli lakáshasználók 

helyzetének rendezéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

önkormányzati tulajdonú lakások helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, Városüzemeltetési Kft. ügyvezető 

igazgatóját, valamint a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
jogcím nélküli lakáshasználók közül azokkal, akiknek 2007. október 1-től kezdődően 

a) 15 hónapnál nem nagyobb a lakbértartozásuk, azoknak a részére kidolgozza ki 
annak a lehetőségét, hogy felhalmozott lakbértartozásukat ledolgoztassák (pl. 
foglalkoztatási program keretén belül),  

b) 15 hónapnál nagyobb a lakbértartozásuk azoknál a kilakoltatási eljárást indítsa 
meg. 

 
3. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
Határidő: a 2. a) tekintetében 2010. január 30. 

              a 2. b) tekintetében 2009. október 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

              Bereck Edit ügyvezető igazgató 
                        Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató 
 
====================================================================== 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2009. (IX.30.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti helyiség hasznosításáról 

 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti 
(Bobula ház) helyiség használatáról szóló 10/2009. (I.27.) határozatát visszavonja.  

 

2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Biztosabb 
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület (Balassagyarmat, Zichy u. 11. szám) TÁMOP 
3.3.5/A/08/1/ „Tanoda programok támogatása” pályázatát. Az önkormányzat a tulajdonát 
képező, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 66. szám alatti, 870 hrsz-ú, 330 m2 
alapterületű ingatlanon lévő, 138 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségét, 
az Egyesület részére tanoda céljára bérbe adja az alábbi feltételekkel: 

- a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2009. év október hó 1. napjától 
2014. év július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól, 

- a bérleti szerződés megkötése Balassagyarmat Város Önkormányzatának az 
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004. (V.21.) 
rendelete értelmében történik, különös tekintettel annak 4. § (1) és (2) bekezdésére, 

- a helyiség havi bérleti díja 100.000-Ft + ÁFA, összesen 125.000.-Ft, 

- a helyiség éves bérleti díja 1.200.000.-Ft + ÁFA, összesen 1.500.000.-Ft, 

- a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi 
bérleti díjnak megfelelő összeg, 375.000.-Ft  befizetésének a szerződés megkötése 
előtti igazolása, 

- a bérleti díj minden év április 30-ig felülvizsgálatra kerül az előző év költségadatainak 
birtokában, ezzel egyidejűleg történik az előző év elszámolása is, 

- a bérleti szerződés bármilyen okból történő - időközbeni - megszűnése esetén a 
bérbeadónak és a bérlőnek el kell számolnia a megszűnés időpontjáig felmerült 
tárgyévi költségekkel,  

- a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel 
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti 
szerződés megkötésére. 

Határidő: a szerződés megkötésére 2009. október 10. 
      Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

223/2009. (IX.30.)    h a t á r o z a t a 
az Egészségházban (Rákóczi út 23/A) működő orvosi rendelők elhelyezésére 

vonatkozó megállapodás megkötéséről 
 

1.  Balassagyarmat    Város    Önkormányzatának     Képviselő-testülete  az   
Egészségházban ( Rákóczi út 23/A) működő orvosi rendelők akadálymentes elhelyezése 
érdekében a határozat mellékletében foglalt tartalommal szerződést köt a 199/2009. ( 
VIII.17.) határozatával az általa kiírt pályázat nyertesének nyilvánított „Enteomi” Szent 
György Gyógyszertár Bt.-vel. 
 

2.  A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések   
megtételére  és a szerződés aláírására. 

Határidő: 2009. október 15. 
       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

224/2009. (IX.30.)       h a t á r o z a t a 
 helyiségek kedvezményes használatba adásához kapcsolódó döntések 

meghozataláról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a jelenleg hatályos, 

kedvezményesen bérbe adott helyiségek bérlőivel megkötött szerződések felülvizsgálatát 
határozza el a helyiségek ingyenes használatba adásának biztosítása tárgyában. 

 
2. A Képviselő testület felkéri a polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a szükséges 

intézkedések megtételére.  
Határidő: 2009.október 30. 

      Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

225/2009. (IX.30.)      h a t á r o z a t a 

a Megyei Etikai Tanács tagjának delegálásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2007. (III.8.) számú 

határozatával a Megyei Etikai Tanácsba delegált Bárányné Koczka Erzsébetet 2009. 
szeptember 30. napjával felmenti e tagsággal járó kötelezettségei alól. 

 
2. A Képviselő-testület az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 140/A § (9) 

bekezdése alapján a Megyei Etikai Tanács tagjának 2009. október 1-től Jóna András 
köztisztviselőt (2660 Balassagyarmat, Honti út 28.) delegálja. 

 
3.  A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a delegált személyről tájékoztassa 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális 
Intézetének vezetőjét. 
Határidő:  a 3. pont esetében 2009. október 1.  

       Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2009. (IX.30.)  h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának 

Pénzügyi Bizottságába történő delegálásról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Nógrád Megyei 

Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa mellett állandó bizottságként működő 
Pénzügyi Bizottság tagjainak sorába 2009. október 1. napjától Szikora Pétert (szül: 1970. 
március 15. an: Majer Erzsébet lc.: 2672 Hugyag, Kossuth út 58.) a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályának köztisztviselőjét delegálja.    

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről írásban 

értesítse a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának 
Elnökét. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
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     Határidő:  2009. október 1. 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

227/2009. (IX. 30.)     h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évben, a Magyar 

Köztársaság Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján: 
 
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti 

 Lukács József mentőtisztet, 
 
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti 
 Babcsa Józsefné óvónőt, 
 Horváthné Szochor Judit általános iskolai tanítót, 
 Seres Ilona középiskolai tanárt, 
 
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti 
 Matúz Gábor újságírót, 
 
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti 
 Bándi Zsolt rendőr századost, 
 
„Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti 
 Dr. Rózsa Szilveszter sportorvost, 
 
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti 
 Fényes Balázsné nyugdíjas bölcsődevezetőt, 
 Guth Melinda családgondozó, adósságkezelési tanácsadót, 
 
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti 
 Béla Attilát,  
 Fenyvesi Pétert,  
 Gondos Kittit,  
 Halász Szabó Ágnest, 
 Kovalcsik Annát,  
 Kovács Boldizsárt, 
 Kovács Borbálát, 
 Kovács Domonkost, 
 Kovács Sebestyént, 
 Lavaj Fanni Emesét, 
 Sebján Lucát, 
 Sebján Rebekát, 
 Szalánszki Bálintot, 
 Urhegyi Mártont, 
 Wágner Biankát. 
   

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására. 
Határidő: 2009. október 23. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
================================================================ 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2009.(IX.30.)      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. Szakács Zoltán – Balassagyarmat, 16-os Honvéd utca 1. 
 Zolnyánszki Zsolt – Balassagyarmat, Szontágh P. u. 55. 
 Palik Ferenc – Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. 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 2009. december havi 
ülésére. 

Határidő:  megválasztott tagok kiértesítésére:  2009. október 15.   
       javaslat előterjesztésére: 2009. december 22. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
================================================================ 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

230/2009. (IX.30.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi  

költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetése I. 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét 
képező 1-9. számú mellékleteket - elfogadja. 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

231/2009. (IX.30)       h a t á r o z a t a 
 300 M Ft összegű ÖKIF hitel felvételéhez kapcsolódó döntések meghozataláról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 163/2009. (VI.24.) 

határozatával – közbeszerzési eljárás lefolytatása útján - az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a 8. hitelcélként ”Az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv” operatív programjai keretében elnyert pályázatokhoz szükséges önrész 
biztosítása érdekében 300 M Ft  összegű, 10 éves futamidejű fejlesztési hitel felvételéről 
határozott, melyhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 
- Az önkormányzat a hitel biztosítékának a hitel futamideje alatti éves jóváhagyott 

költségvetési bevételeit (az állami hozzájáruláson, személyi jövedelemadón, valamint 
az államháztartáson belülről átvett pénzeszközökön felüli) jelöli meg. 
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- Az önkormányzat vállalja, hogy a futamidő alatt a hitel és járulékainak szerződés 
szerinti megfizetését éves költségvetésében megtervezi.   

 
- Az önkormányzat kijelenti, hogy a jelenlegi hitelfelvétel nem ütközik a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXVI. törvény 88.§. (2) bekezdésében 
meghatározott hitelfelvételi korlátozásba. 

 
2. A Képviselő testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  
 Határidő: 2009.október 15. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

                    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

232/2009.(IX. 30.)      h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak létszámának 

módosításáról 
 

1./Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város működőképessé-
gének megőrzése érdekében a feladatok racionalizálása következtében az Önkormányzat 
intézményeinél, a 203/2009. (VIII. 17.) határozatával elrendelt 8 álláshely megszüntetésén 
túl, további 13,75 álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentést rendel el, az 
alábbiak szerint: 

 - a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél 2 álláshely, 
 
 - a Madách Imre Városi Könyvtárnál 2 álláshely, 
 
 - a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolájánál 0,75 álláshely,  
 
 - a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolánál 2 álláshely, 
 
 - a Balassi Bálint Gimnáziumnál 1 álláshely,  
  
 - a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolánál 1 álláshely, 
 
 - a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolánál 5 álláshely.  
 
 
2./ Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a létszámváltozás 

átvezetésről Balassagyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
7/2009. (II. 19.) rendelete soron következő módosításakor, illetve a 2010. évi 
költségvetési rendelet készítésekor gondoskodjon. 

 
3./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és 

az érintett intézmények vezetőit, a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:    1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmények vezetői 
       2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                 3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester 
 
================================================================ 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

233/2009. (IX. 30 .)     h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat- Nyírjesi területtel kapcsolatos fejlesztésekről 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a nyírjesi 

terület fejlesztése érdekében szükségesnek tartja a hétvégi házas terület 
viziközműveinek, így különösen a szennyvízkezelésnek a kiépítését. Ennek érdekében 
felkéri a polgármestert, hogy 2009. év végéig készítsen felmérést az érintett terület 
telektulajdonosai körében az önerős társulati fejlesztésekben való közreműködési 
hajlandóságról. 

 
2./ A Képviselő  - testület elhatározza a terület közlekedési feltárására a délnyugati területek 

(szoboki oldal) kiszolgálására út, és a tavak körül kerékpár út terveinek elkészíttetését a 
2010. év folyamán annak érdekében, hogy alkalmas pályázati lehetőségeket ki tudjuk 
használni a terület fejlesztésére. 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tavak egységes kezelése érdekében 

az e határozat mellékletét képező Egységes Kezelési Szabályzat egyeztetését október 
végéig folytassa le az érintett partnerekkel, és annak végleges szövegét terjessze e 
Képviselő-testület elé. 

 
4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati erdők üzemtervének 

kiváltását követően készítsen elő megállapodást szakmai szervezettel az önkormányzati 
tulajdonú erdők kezelésére. 

Határidő:  1./ és 4./ pont: 2009. december 31, 
       2./ pont: 2010. június 30. 
       3./ pont: 2009. október 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

234/2009. (IX.30.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról 

 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete létrehozza a 
Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot.  

A Képviselő – testület a gazdasági társaság alapító okiratát jelen határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, valamint a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselőjét a szükséges intézkedések megtételére és a cégbírósági eljárás 
megindítására.     

Határidő: 2009. október 3. 
Felelős:   2. pont tekintetében Medvácz Lajos polgármester 
                Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 
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====================================================================== 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

235/2009. (IX.30.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmati 

Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 2009. október 1. napjától 2009. december 31. napjáig 
terjedő időszakra Bereczk Editet (2660 Balassagyarmat, Damjanich u. 28.)  választja. 

 
Az ügyvezető a feladatát megbízás keretében, díjazás nélkül látja el.  

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. október 3. 
Felelős:   2. pont tekintetében Medvácz Lajos polgármester 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2009.(IX.30.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. könyvvizsgáló megválasztásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 

Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának Máté Imrét 2009. 
október 1. napjától 2010. szeptember 30. napjáig választja. 

 
2. A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a 

könyvvizsgálóval megkötésre kerülő megbízási szerződést. 
Határidő: a szerződés megkötése tekintetében 2009. október 6. 
Felelős:   ügyvezető igazgató 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

237/2009. (IX.30.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmat 

Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának 2009. október 1. napjától 2014. szeptember 
30. napjáig terjedő időszakra megválasztja: 

- Juhászné Gajzinger Ágnest ( 2660 Balassagyarmat, Leiningen K. út 30/A) 
- Palik Ferencet (2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. I. em. 5.) 
- Nagy Lászlót (2660 Balassagyarmat, Bíró J. u. 14.) 

 
2./ A Képviselő – testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2009. október 10. 
Felelős:   ügyvezető igazgató 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

238/2009. (IX.30.)  h a t á r o z a t a 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő előzetes megállapodásról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 
Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása 
érdekében a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) vagyonkezelésében lévő 22. számú országos 
közút 21+764 – 22+727 kmsz. közötti szakaszának, továbbá a 21327 sz. közút teljes 
szakaszának önkormányzati tulajdonba vételét. 
 

2.) Az 1.) pontban vázoltak céljából Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete – e határozat mellékletét képező – előzetes megállapodást köt a Magyar Közút 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. 

 
3.) A Képviselő-testület az átadás-átvétellel összefüggésben felmerülő valamennyi költség 

(illetékek, igazgatási és szolgáltatási díjak, egyéb költségek) viselését magára vállalja, a 
költségek forrását az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az utak átadás-átvételével 

kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: az előzetes megállapodás megkötésére: 2009. október 15. 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

239/2009. (IX. 30.)     h a t á r o z a t a 
a „Balassagyarmat Városi Bölcsőde fejlesztése és kapacitásbővítése” tárgyú pályázat 

benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról 
 

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 kiírás 2. fordulójára a Balassagyarmat Városi 
Bölcsőde fejlesztése és kapacitásbővítése céljából. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításhoz szükséges saját forrásrészt, 

10.500.000,- Ft-ot 2009. és 2010. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

     Határidő: pályázati kiírás szerint 
      Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

240/2009. (IX. 30.) h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet  

Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2 tárgyú pályázatának támogatásáról 
 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2 tárgyú 
pályázatának a TIOP-2.2.2/08/2F számú, „A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és 
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ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” című 
pályázati kiírásra 2. fordulójára benyújtani kívánt pályázatát. 

 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy eredményes pályázat esetén a támogatás 

fogadásához szükséges 14 % önerő pénzügyi fedezetét, de maximum 50 millió Ft-ot 
a 2009., 2010. és 2011. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedések megtételére. 
      Határidő: pályázati kiírás szerint 
      Felelős:   Medvácz Lajos – polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

241/2009. (IX. 30.)      h a t á r o z a t a 
a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú 

pályázat benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

Észak-Magyarországi Operatív Program „Funkcióbővítő településrehabilitáció” /ÉMOP-
2007-3.1.2./A/2F-2f/ című pályázati kiírásra a Balassagyarmat városközpontjának 
funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem) céljából. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításhoz szükséges saját forrásrészt, 330 millió 

Ft-ot 2009., 2010. és 2011. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:   Medvácz Lajos – polgármester 
 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

242/2009. (IX. 30.)      h a t á r o z a t a 
a „Nógrádi Identitás Ház” tárgyú pályázat benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

Észak-Magyarországi Operatív Program „Turisztikai attrakciók fejlesztése /ÉMOP-2009-
2.1.1/B című pályázati kiírásra a Nógrádi Identitás Ház kialakítására. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításhoz szükséges saját forrásrészt, 20 millió 

Ft-ot 2009. és 2010. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására és a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
===================================================================== 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

243/2009. (IX. 30.)    h a t á r o z a t a 
az önkormányzati intézmények fűtésének korszerűsítésére vonatkozó pályázat 

benyújtására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Környezet és Energia 
Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 
(KEOP-2009-5.1.3/A) című pályázati kiírásra a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
50. szám alatti épület, a Városi Idősek Otthona, a valamint a Kiss Árpád Általános 
Iskola Dózsa György Tagiskolája energetikai korszerűsítése tárgyában pályázatot 
nyújt be. 

 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját 

forrásrészt, maximálisan 70.000.000 Ft-ot, a 2009. és 2010. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
      Határidő: pályázati kiírás szerint 
      Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

244/2009. (IX. 30.)     h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
4. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) a Központi Óvoda alapító okiratának 3. pontjában szereplő Patvarci 
Tagóvoda címét az alábbira módosítja: 

„2668 Patvarc, Gyarmati u.  48.” 
 

5. A Képviselő-testület az alapító okirat 25. pontjában, az intézmény rendelkezésére, 
használatába bocsátott ingatlanok között szereplő „2668 Patvarc, Gyarmati u. 32., hrsz. 
44; 2729 m2 területű ingatlan” szövegrészt az alábbira módosítja:  

„2668 Patvarc, Gyarmati u. 48., hrsz. 43; 117,4 m2 területű ingatlan” 
 
6. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága, valamint a Központi 
Óvoda vezetőjének részére küldje meg.  

Határidő: 2009. október 1. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

245/2009.(X.05.)   h a t á r o z a t a 
a „Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és átalakítási munkái” tárgyában  

lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben 

foglalt összegezés szerinti tartalommal elfogadja a „Kiss Árpád Általános Iskola 
bővítési és átalakítási munkái” tárgyában lefolytatott hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. október 14. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

246/2009.(X.05.)   h a t á r o z a t a 
a Svájci – Magyar Együttműködési program keretében 

„Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú projekt 
előkészítéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Svájci – Magyar 

Együttműködési program keretében Balassagyarmat város ivóvízhálózatának 
korszerűsítése tárgyú projekt előkészítéséhez kapcsolódóan a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése vonatkozásában vállalkozási  

 
szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó INNOSYSTEM Kft-vel bruttó 
5.684.000.- forint összegben. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2009. október 6. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

247/2009.(X.05.)   h a t á r o z a t a 
a Svájci – Magyar Együttműködési program keretében 

„Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú projekt 
előkészítéséhez kapcsolódó csőrepedés-vizsgálat és hálózat-szimuláció 

elkészítéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Svájci – Magyar 
Együttműködési program keretében Balassagyarmat város ivóvízhálózatának 
korszerűsítése tárgyú projekt előkészítéséhez kapcsolódóan csőrepedés-
vizsgálat és hálózat-szimuláció elkészítése vonatkozásában vállalkozási 
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szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó AquAcust Kft-vel bruttó 
7.924.750.- forint összegben, a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2009. október 6. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
====================================================================== 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

248/2009.(X.05.)   h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által a 

Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013. HU-SK 09/01/1.4. pályázatának támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dr. 

Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által a Magyarország – Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. HU-SK 09/01/1.4. 
keretében pályázata benyújtását, az abban rögzítettek megvalósítását. 

 
2.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. pontban rögzített pályázat 

nyertessége esetén az intézmény a 2010-2012. költségvetésében biztosítsa a rá 
eső, maximum 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint önrészt. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézmény főigazgató főorvosát 

a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. október 15. 
Felelős:   Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 

                      Medvácz Lajos polgármester 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
249/2009. (X.23.)  h a t á r o z a t a 

az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények 
2010/2011. tanévi beiskolázásának meghatározásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület az általa 

fenntartott egyes középiskolákban a 2010/2011. tanévben újonnan indítható 
oktatási-képzési formák, és az azokra beiskolázható tanulók létszámát a 
határozat mellékletében felsoroltaknak megfelelően engedélyezi meghirdetni. 

 
2./ A Képviselő-testület utasítja a középiskolák igazgatóit, hogy a 2010/2011-es 

felvételi eljárás során a 2010. júniusában sorra kerülő tanulói beiratkozásokat 
a képviselő-testület 2010. július 15-ig meghozandó végleges döntéséig 
előjegyzésként kezeljék, annak esetleges megváltoztatásáról – amelyre a 
szülők és a tanulók teljes körű tájékoztatását követően lesz mód – a 2010. 
júliusában tartandó képviselő-testületi ülésen születik döntés.      

3./ A Képviselő-testület felhívja a középiskolák igazgatóinak figyelmét, hogy az 
újonnan beiskolázandó tanulók bemeneti tanulmányi eredményeit akként 
határozzák meg és tegyék közzé a felvételi tájékoztató dokumentumokban, 
hogy a gimnáziumi oktatásra 4,0-es, míg a szakközépiskolai képzésre 3,5-ös 
tanulmányi eredmény alatt ne kerüljenek beiskolázásra a tanulók.  

 
4./ A Képviselő-testület felhívja a szakképző iskolák igazgatóinak figyelmét, hogy 

a szakképzési évfolyamokon történő csoportindítás feltétele a minimális 10 fő 
tanuló beiratkozása az adott szakképző csoportba.  

 
5./  A Képviselő-testület csak abban az esetben engedélyezi a fenntartásában 

működő középiskolák más településen működő tagintézményeiben az 
osztályok és szakmai képzések elindítását, ha az érintett önkormányzatok 
között 2010. június 30-áig együttműködési megállapodás születik az oktatás-
képzés normatív állami támogatáson felüli költségeinek viseléséről.  

 
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a nevelési-oktatási intézmények igazgatóit, 

hogy a határozat mellékeltében engedélyezett továbbtanulási lehetőségekről 
tájékoztassák az érintett diákokat és szüleiket, azzal a figyelem felhívással 
egyetemben, hogy a szakiskolai és szakképzési évfolyamokon a felvételi 
eljárás lefolytatása során a jelentkezők és beiratkozók számának 
függvényében az intézmény fenntartója fenntartja a jogot a beiskolázási 
keretszámok megváltoztatására, a ténylegesen elindítható osztályok, 
szakmacsoportok és szakmák tanulói jelentkezések ismeretében történő 
meghatározására. 

Felelős:    a középiskolák igazgatói 
Határidő:  2010. július 15. 
================================================================ 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

250/2009. (X.23.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat 

2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzat 
2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltakat 

folyamatosan kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a 
módosításra vonatkozóan. 
Felelős:     Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő: 2010. december 31. 

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

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
251/2009. (X.23.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzat 203/2005.(XI.24.) számú határozatával 
elfogadott és 182/2007.(X.31.) számú határozatával módosított 2006-2010. évi 

stratégiai ellenőrzési tervének módosítására  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzat 
203/2005.(XI.24.) számú határozatával elfogadott és 182/2007.(X.31.) számú 
határozatával módosított 2006-2010. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
tervének módosítását. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a stratégiai tervben foglaltakat 

folyamatosan kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a 
módosításra vonatkozóan. 

Felelős:     Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő: 2010. december 31. 
=============================================================== 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
252/2009. (X.23.) határozata 

a 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására benyújtott 
pályázat elbírálásáról  

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa 

meghirdetett pályázati eljárás alapján, az önkormányzat által az egészségügyi 
alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó balassagyarmati 
3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásával Dr. Kokavszky 
Klára vállalkozó háziorvost, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvost bízza 
meg 2009. december 1-től, határozatlan időre. 

 
2./  A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja az 

Önkormányzat és Dr. Kokavszky Klára vállalkozó házi gyermekorvos között 
megkötendő MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-t. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MEGBÍZÁSI 

SZERZŐDÉST-t a vállalkozó háziorvossal aláírja és a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

Határidő: 2009. november 1. 
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Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
================================================================ 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

253/2009.(X.23.) határozata 
Borkó Edit – Városi Bölcsődében fennálló – közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25. §. (2) 
bek. a./ pontja alapján Borkó Edit – 2660. Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. 
szám alatti lakos – Városi Bölcsődében fennálló határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyát 2009. október 31. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. 

 
2. A határozat ellen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 

202. §. (1) bek. b./ pontja alapján a közléstől számított 30 napon belül a 
Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságnál  lehet keresetlevelet előterjeszteni. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére. 

 Határidő: 2009. október 31. 
 Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
================================================================ 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
254/2009. (X.23.) határozata 

a Városi Bölcsőde vezetői feladatainak ellátásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde 

intézmény-vezetői feladatainak ellátására, Borkó Editet, a Városi Idősek Otthona 
igazgatóját rendeli ki 2009. november 1-től a kiírásra kerülő intézményvezetői 
pályázat elbírálásáig, de legfeljebb 2010. június 30-ig. 

 
2./ A Képviselő-testület a kirendelés idejére Borkó Edit számára havi bruttó 100.000.-

Ft díjazást állapít meg.  
 
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. október 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
================================================================ 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 255/2009. (X. 23.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak 

létszámának módosításáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
intézményeinél, prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási 
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állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény adta lehetőségek igénybevételével 6 
álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentést rendel el, az alábbiak 
szerint: 

 - a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél 1 álláshely, 
 - a Városi Idősek Otthonánál 5 álláshely 
 
2./ Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a létszámváltozás 

átvezetésről Balassagyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 7/2009. (II. 19.) rendelete soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 
3./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert és az érintett intézmények vezetőit, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:    1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmények vezetői 
                  2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                  3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester 
================================================================ 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

256/2009. (X.23.) h a t á r o z a t a  
az új autóbusz-pályaudvaron létesítendő kerékpártároló és utastájékoztatási 

rendszerkiépítéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Nógrád Volán Zrt –az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 
709/10 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan - pályázatot nyújtson be az Észak-
magyarországi Operatív Program keretében, a „Közösségi közlekedés 
infrastrukturális fejlesztése” (ÉMOP-2009.5.1.1.2.) pályázati kiírásnak 
megfelelően, a korszerű, színvonalas közösségi közlekedés biztosításához 
szükséges infrastrukturális feltételek javítása, infokommunikációs eszközök 
alkalmazása a közösségi közlekedés korszerűbbé és vonzóbbá tétele érdekében, 
az alábbi célok megvalósítására:   

 
- az új autóbusz pályaudvar utastájékoztatási rendszerének fejlesztése,  
- építészeti jellegű fejlesztés keretében egy 20 db kerékpár tárolására alkalmas 

kerékpártámaszos B+R modul kivitelezése.  
 
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá a 
Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 709/10 hrsz-ú ingatlan az autóbusz-
pályaudvar üzemeltetési szerződésének lejártáig, de legkésőbb 2015.december 
31-ig a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.  

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről tájékoztassa a 

Nógrád Volán Zrt-t. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:   2009. október 30. 

================================================================ 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
257/2009.(X.23.) határozata 

az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 
53/2009.(III.26.) határozatának módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

Balassa-gyarmat Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének 
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal történő bővítéssel. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
      Határidő: 2009. október 31. 
      Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

258/2009.(XI.25.)  h a t á r o z a t a 
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2008 – 2009 évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2008 – 2009 évi 
beszámolóját. 

 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
259/2009. (XI.25.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat , Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 

 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának módosítását az alábbi tartalommal fogadja el: 
 
 
A társulási megállapodás 4. pont utolsó sora helyébe az alábbi szövegrész lép: 
Patvarci Tagóvoda, 2668. Patvarc, Gyarmati út 48. 
 
A társulási megállapodás 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
5./ A társulás közös fenntartású intézménye önállóan működő költségvetési 
szerv, költségvetése Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
költségvetésébe épül be. A társulás költségvetésének elfogadásához, illetve év 
közbeni módosításához a társult önkormányzatok mindegyikének egyetértése 
szükséges. Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
gyakorolja az irányító és a felügyeleti jogokat. 
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Az előirányzatuk felett teljes jogkörrel rendelkező önálló működő intézmények 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
(GAMESZ, Balassagyarmat, Rákóczi út 50.) látja el.  
 
 
A társulási megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 
 
6./ Az intézmények működési és fenntartási fedezete: 
 

• Normatív állami hozzájárulás + költségvetési törvény alapján a 
társulásnak járó kiegészítő támogatás + többcélú kistérségi társulás által 
biztosított támogatás 

• A tagintézmények létszáma alapján meghatározott állami hozzájárulás 
összege és az adott tagintézménynél felmerült összes (közvetlen és 
közvetett) kiadás közötti különbözetet Ipolyszög Község Önkormányzata 
és Patvarc Község Önkormányzata  Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának megtéríti. 

•  A folyamatos finanszírozás biztosítás érdekében, Patvarc Község, 
Ipolyszög Község Önkormányzata az előző évi elszámolásban 
megállapított éves hozzájárulás időarányos részét negyedévente, (a 
tárgynegyedév 2.hónapjának 15. napjáig) átutalja Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának költségvetési számlájára. 

• Az éves elszámolást a tárgyévre vonatkozó beszámoló elkészítését 
követően, május 15-ig kell elkészíteni, és a befizetett előlegek 
különbözetét 15 napon belül rendezni kell. 

 
A társulási megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
7./ A megállapodás 4. pontjában megjelölt intézménynek helyt adó ingatlanok 
az Ipolyszögi Tagóvoda (2660.  Ipolyszög, Ipolyszögi út 2. ), valamint a Patvarci 
Tagóvoda (2668. Patvarc, Gyarmati út 48.) kivételével Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának tulajdonát képezik. Az Ipolyszögi Tagóvodának helyt adó 
ingatlan Ipolyszög Község Önkormányzatának tulajdona, amely az ingatlant a 
feladat ellátására, az ahhoz szükséges – vagyonleltárban felsorolt – 
ingóságokkal együtt Balassagyarmat Város Önkormányzatának használatába 
adja.  
A Patvarci Tagóvodának helyt adó ingatlan Patvarc Község Önkormányzatának 
tulajdona, amely az ingatlant a feladat ellátására, az ahhoz szükséges – 
vagyonleltárban felsorolt – ingóságokkal együtt Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának használatába adja.  
 
2. A képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester  
                 Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

260/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat,  Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi 

Társulás  társulási megállapodásának módosításáról 
 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 
Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának módosítását az alábbi tartalommal fogadja el: 
 
A társulási megállapodás 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
„5. 
 
5.1. 
A társulás közös fenntartású intézményei önállóan működő költségvetési 
szervek, költségvetésük Balassagyarmat város Önkormányzata éves 
költségvetési rendeletébe épül  be. A társulás költségvetésének elfogadásához 
illetve év közbeni módosításához a társult önkormányzatok mindegyikének 
egyetértése szükséges. Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselő-
testülete gyakorolja az irányító és a felügyeleti jogokat.. 
 
Az előirányzatuk felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő 
intézmények  gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezet (GAMESZ, Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ) látja el. 
 
 
5.2. A központi normatív állami hozzájárulás összege és a tanulók oktatásával kapcsolatban 

felmerülő, a Balassagyarmat Város Önkormányzata éves költségvetési rendeletében alsófokú 

oktatásra  biztosított önkormányzati támogatás egy tanulóra jutó költsége közötti különbözetet 

Patvarc Község, Ipolyszög Község, valamint Hugyag Község Önkormányzata megtéríti 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési számlájára.  

A normatív hozzájárulás elszámolása Balassagyarmat Város Önkormányzatának feladata. A társult 

önkormányzatok tudomásul veszik, hogy ezen normatíva fejlesztést nem tartalmaz.” A normatív 

pénzeszközöket az elszámolásban a tényleges létszámoknak megfelelően kell figyelembe venni.  

 

A tanulók élelmezésével kapcsolatos kiadások és az igénybe vehető állami támogatások, valamint a 

térítési díj befizetések különbözetét az egyes önkormányzatokkal a tényleges igénybevétel alapján 

kell elszámolni és megfizetni.  

 
A folyamatos finanszírozás biztosítás érdekében, Patvarc Község, Ipolyszög 
Község, valamint Hugyag Község Önkormányzata az előző évi elszámolásban 
az oktatásra és étkeztetésre megállapított éves hozzájárulás időarányos részét 
negyedévente, (a tárgynegyedév 2. hónapjának 15. napjáig) átutalja 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési számlájára. 
Az éves elszámolást a tárgyévre vonatkozó beszámoló elkészítését követően, 
május 15-ig kell elkészíteni, és a befizetett előlegek különbözetét 15 napon 
belül rendezni kell. 
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A bejáró tanulók részére juttatott helyközi közlekedés igénybevételére jogosító 
tanuló bérletek költségét az érintett önkormányzatoknak a felmerüléskor kell 
megfizetniük.” 
 
A társulási megállapodás 6.2. pontja helyébe az alábbi 6.2. pont lép: 
 
„6.2. 
A közös felújítás, fejlesztés, beruházás esetén a társult önkormányzatok külön 
megállapodást kötnek. Egyoldalú felújítás, fejlesztés, beruházás esetén a 
társult önkormányzatok külön megállapodást kötnek. Egyoldalú felújítás, 
fejlesztés, beruházás esetén a vagyongyarapodás kizárólag azt az 
önkormányzatot illeti meg, amely a beszerzést végezte.” 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester  

     Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 

 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
261/2009.(XI. 25.)    h a t á r o z a t a 

a 2010. 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 2010. 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 taggyűlési 
határozatot a 2010. évre javasolt díjakról. 

 
Határidő: 2009. december 10. 
Felelős: Farkas Egonné ügyvezető 

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

262/2009.(XI.25.)      h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati vízbázis további hasznosításáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan-

nyilvántartásban Balassagyarmat 030 hrsz alatt szereplő, „kivett vízmű”, és 
Patvarc 048/6 hrsz-ú „kivett vízmű” megnevezésű földrészleteken lévő 
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balassagyarmati vízbázist megszünteti azzal, hogy a városrendezési tervben a 
fenti földrészletekre megjelölt terület-felhasználási célt változatlanul hagyja. 

 
2./ A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a vízbázis létesítményeinek 

megszüntetési munkálatait (épületek-, szerelvények bontása; csőkutak kihúzása, 
eltömedékelése; csövek roncsolása, elszállítása; vb. aknák bontása; 
tereprendezés) megelőzően folytasson le egyeztető tárgyalásokat a Nyugat – 
Nógrád Vízmű Kft. vezetőjével az érintett területekre vonatkozó társasági 
dokumentumokban és az ingatlan-nyilvántartásban jelentkező ellentmondások 
feloldása érdekében és ennek következményeként az elvégzendő feladatok 
finanszírozási kérdéseinek tisztázása érdekében. 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft 

ügyvezetőjével együttműködve gondoskodjon a pályázati kiírások folyamatos 
figyelemmel kíséréséről, illetve a megnyíló lehetőségek függvényében a 
szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
4./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy levélben tájékoztassa a Közép-

Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget és 
a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-
testületének jelen döntéséről. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2009. december 10. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
263/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 

a Svájci - Magyar Együttműködési program keretében 
„Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 
4. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel 

együttműködésben pályázatot nyújt be a Svájci - Magyar Együttműködési program második 

fordulójának keretében Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése érdekében. 

 

5. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításhoz szükséges saját forrásrészt, 
maximum 135.000.000,- Ft-ot a 2010, 2011, 2012, 2013. és 2014. évi 
költségvetésének terhére biztosítja azzal, hogy előre nem tervezhető 
körülmények bekövetkezte – elsődlegesen a változó árfolyam miatt – további 
15.000.000.- Ft tartalékot tervez költségvetésében a megvalósulás érdekében. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat mellékletét 
képező Együttműködési Megállapodás, valamint Partnerségi Megállapodás 
aláírására és a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

264/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról 

 
5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Bajcsy-Zs. 8. szám alatt lévő 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű 
ingatlan vonatkozásában a jelenlegi bérlővel 2010. december 31. napjáig terjedő 
határozott időre szóló, térítésmentes üzemeltetésre vonatkozó szerződést köt a 
Madách Filmszínházra és a hozzátartozó álló- és fogyóeszközökre nézve.  

 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt időszak 

alatt gondoskodjon az ingatlan bérbeadásra vonatkozó, pályázati úton történő 
meghirdetéséről. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat 
érkezik a pályázati felhívásra, úgy a soron következő képviselő-testületi ülésre, 
döntés céljából terjessze be a beérkezett ajánlatokat (ajánlatot). 
 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok 
esetén is eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.  
 

7. 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: 2009. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
265/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 

a Teleki utca 1. szám alatti helyiség bérlője kérelmének elbírásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elutasítja a 

Teleki utca 1. szám alatti helyiség bérlőjének azon kérelmét, hogy a lejáró bérleti 
jogviszonya megszűnését követően a bérleti jogviszony meghosszabbítására 
vonatkozó ellenérték megfizetése nélkül kerüljön meghosszabbításra 
helyiségbérleti szerződése. 

 
2. A Képviselő – testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
266/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek  
2010. évi felújítási tervének meghatározásáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa Gy. u. 39. 

szám alatti lakóépület fűtési rendszerének felújítására az önkormányzat 2010. 
évi költségvetésében összesen: 3.076.160.-Ft-ot biztosít. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a) a Rákóczi fejedelem útja 27. szám alatti lakóépület keleti 
homlokzatának felújítására az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében összesen: 3.125.000.-Ft-ot biztosít. 

b) felhatalmazza a Városüzemeltetési Kft, mint a társasház közös 
képviselőjét, hogy a társtulajdonosokat a tulajdoni hányad arányában 
terhelő (684.136.-Ft) költséghányadot az önkormányzat részére történő 
megfizetése érdekében a szükséges (bíróság útján történő behajtás, az 
önkormányzat javára történő jelzálogjog bejegyzése) intézkedéseket 
megtegye. 

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth u. 

50. szám alatti lakóépület felújítását (homlokzati felület; kémény; tetőszerkezet; 
valamint az ereszcsatorna) az önkormányzat 2010.évi költségvetéséből 
forráshiány miatt nem tudja finanszírozni. 

 
4. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarci u. 1. 

szám alatti lakóépület felújítását (az épület tetőszerkezetének illetve annak 
tartozékai; kémények; ereszcsatornák, homlokzat) az önkormányzat 2010.évi 
költségvetéséből forráshiány miatt nem tudja finanszírozni. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatóját a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési 

rendeletben az önkormányzati bérlakások felújítása címén az 1.) és  2.) pont 
szerinti összegeket szerepeltesse. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

                          Bereczk Edit ügyvezető igazgató 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
267/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 

a 2010. évi hulladékdíj prognózissal kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról 

 
1. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal megtárgyalta és 

tudomásul vette a 2010. évi hulladékdíj prognózissal kapcsolatos tájékoztatót. 
 
2. A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2009. december 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 



156 

 

 

         Medvácz Lajos polgármester 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

268/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 
a 2010-től szervezendő települési szilárd hulladék begyűjtési, szállítási 

közszolgáltatásról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

szilárd hulladék begyűjtési, szállítási közszolgáltatási feladatot 2010-től saját, 
100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasággal kívánja ellátni.  

 
2.  A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. november 30. 

 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
269/2009.(XI.25.)     h a t á r o z a t a 

a Dózsa Gy. u. 41.B.  I/5. ajtószám alatti lakás  
hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Dózsa Gy. u. 41. B.  I/5. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos lakást 
szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből- a kötelezően ellátandó 
feladatok ellátása érdekében Kabács Krisztián (sz. Miskolc, 1984. 11. 13. an: 
Kalocsa Erika Mária) részére meghatározott időtartamra 2009. december 15-től 
kezdődően 2014. november 30-ig, ezen belül a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságánál fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyának fennállásáig bérbe adja. 

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

megtételére. 
Határidő: kiértesítésre 2009. december 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

 
   BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
270/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 

a Kóvári u. 7. A. lh. I/2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Kóvári u. 7. A. lh. I. em. 2. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos lakásra a 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolának 5 évre egyszeri 
ingyenes bérlőkijelölési jogot biztosít.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről 
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szóló 21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelően Csépe 
Krisztinával (szül: időtartamra 2009. december 01-től kezdődően 2014. 
november 30-ig, ezen belül a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola fennálló közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig a lakásbérleti 
szerződést kösse meg. 
Határidő: a szerződés megkötésére 2009. december 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

           Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

271/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 
a Kossuth u. 18. fsz. 1. szám alatti lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth u. 18. 

fsz. 1. szám, 1509/A/2 hrsz. alatti 47 m2 alapterületű komfort nélküli lakást a megtekintett 

állapotban bruttó: 510.000 Ft, azaz ötszáztízezer forintért elidegeníti Szalai – Kohári Csilla (sz.: 

1976. an: Varas – Tóth Zsuzsanna) részére. 

 

A vételárat a vevő két részletben teljesíti az alábbiak szerint: 

- részlet: szerződéskötéskor: 255.000 Ft, azaz kettőszázötvenötezer forint. 

- részlet: 2010. április 1-ig:  255.000 Ft, azaz kettőszázötvenötezer forint. 

 

2. A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terheli. 

 

3. A fenti ingatlan vételárára vonatkozó 510.000 Ft kiegyenlítéséig Balassagyarmat Város 

Önkormányzata javára teljesítési biztosíték kerül bejegyzésre a Balassagyarmati Körzeti 

Földhivatalnál.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 

megfelelően az adásvételi szerződést megkösse. 

 
Határidő:  Az 1.-3. pont tekintetében: 2009. december 31.  

       A vételár teljes kiegyenlítésére: 2010. április 1. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
272/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 

a Thököly u. 12. fsz. 6. ajtószám alatti 1456/A/6 hrsz-ú lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly u. 12. 

fsz. 6. szám, 1456/A/6 hrsz. alatti lakást a megtekintett állapotban bruttó: 300.000 Ft, azaz 

háromszázezer forintért elidegeníti Sárközi János részére. 

 

I. részlet: 100.000 Ft-ot, azaz egyszázezer forintot egy összegben szerződés- 

   kötéskor, 

 II.: a fennmaradó 200.000 Ft-ot 20 hónap alatt egyenlő részletekben fizeti  meg az ajánlattevő. 
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2. A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terheli. 

 

3. A fenti ingatlan vonatkozó 300.000 Ft kiegyenlítéséig Balassagyarmat Város Önkormányzata 

javára teljesítési biztosíték kerül bejegyzésre a Balassagyarmati Körzeti Földhivatalnál.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 

megfelelően az adásvételi szerződést megkösse. 

 
Határidő: Az 1.-3. pont tekintetében: 2009. december 31.  

                 A vételár teljes kiegyenlítésére: 2010. április 1. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

273/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 

az üresen álló lakások hasznosításáról 

 

2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa Gy. u. 39. fsz. 3. szám alatti  

33 m2 alapterületű – egy szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba WC-vel helyiségekből álló- 

komfortos lakást meghatározott időtartamra (2014. március 31-ig) szociális alapon történő 

hasznosításra pályázatot ír ki. 

 

3.  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: a pályázat kiírására 2009. december 15. 

Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

274/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 

az üresen álló lakások hasznosításáról 

 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 

11.ép. II. lh. 4/1. szám alatti, 298/11/A/32 hrsz-ú 43 m2 alapterületű – egy + fél szoba, 

előszoba, konyha éléskamra helyiségekből álló – komfortos lakást a megtekintett állapotban  

nettó: 2.500.000.-Ft+Áfa  induló áron licit útján történő elidegenítésre kijelöli. 

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. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg, valamint arra, hogy a pályázat nyertesével az adásvételi szerződést megkösse.  

Határidő: a pályázat kiírására 2009. december 15. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
275/2009.(XI.25.)     h a t á r o z a t a 

a balassagyarmati autóbusz pályaudvar területén 

kiszolgáló és szórakoztató központ létesítéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balassagyarmati 709/10. hrsz-ú autóbusz pályaudvar területén biztosítja a Velin 
Vox Kft. (1065 Budapest, Nagymező u. 58. 2/18.) részére a kiszolgáló és 
szórakoztató központ kialakítását a pályázata ajánlatában foglaltak szerint azzal 
a kitétellel, hogy nyerőautomaták elhelyezéséhez nem járul hozzá.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Velin Vox Kft-vel a 

szerződést megkösse. 
Határidő: 2009. december 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
276/2009.(XI.25.) számú  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 Adorján Erik, a Kiss Árpád Általános Iskola 
nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Szentkuti Kitti, Lc.: 2660 
Balassagyarmat, Szontágh u. 30./b. 11. lh.) 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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 

  

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
277/2009.(XI.25.) számú  h a t á r o z a t a 
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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 Cselényi Zsolt, a Kiss Árpád Általános 
Iskola  nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Majoros  Erika, Lc.: 2660 
Balassagyarmat, Klapka u. 30.) 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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester  

 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

278/2009.(XI.25.) számú  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 Oláh Vivien, a Kiss Árpád Általános Iskola  
nyolcadik osztályos tanulója(Anyja neve: Jónás Enikő, Lc.: 2660 
Balassagyarmat,  Szent Imre u. 1./a.) 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 2009. december 11. 



161 

 

 

Felelős:      Medvácz Lajos polgármester  
 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
279/2009.(XI.25.) számú  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 Szilárd, a Kiss Árpád Általános 
Iskola nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Szentes Patrícia, Lc.: 2660 
Balassagyarmat, Kodály ú. 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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester  

 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

280/2009.(XI.25.) számú  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 Vachó Norbert, a Kiss Árpád Általános 
Iskola nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Csejk Anita, Lc.: 2660 
Balassagyarmat, Blázsik u. 11/2.) 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. 
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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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 

                                                             

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

281/2009.(XI.25.) számú  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 Kökény Enikő, a Kiss Árpád Általános 
Iskola Dózsa György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: 
Pécs Hajnalka, Lc.: 2660 Balassagyarmat, Munkás u. 8.) 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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester  

 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

282/2009.(XI.25.) számú  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.  
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2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Páris Melinda, a Kiss Árpád Általános 
Iskola Dózsa György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: 
Gazda Melinda, Lc.: 2660 Balassagyarmat, Deák u.  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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester  

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
283/2009.(XI.25.) számú  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 Plangár Dorottya, a Kiss Árpád Általános 

Iskola Dózsa György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: 
Schuchmann Zsuzsa, Lc.: 2660 Balassagyarmat, Dózsa u. 1. 2. em. 8.) 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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 

 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

284/2009.(XI.25.) számú  h a t á r o z a t a 
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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 Szorcsik Zsófia, a Kiss Árpád Általános 

Iskola Dózsa György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: 
Percze Ágnes, Lc.: 2660 Balassagyarmat, Sánta K. 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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester  

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
285/2009.(XI.25.) számú  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 Hegedűs Eszter, a Kiss Árpád Általános 

Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: 
Szalai Ildikó, Lc.: 2660 Balassagyarmat, Liszt F. u. 34.) 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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

286/2009.(XI.25.) számú  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 Makrai Alexandra, a Kiss Árpád Általános 

Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: 
Nagyházi Andrea, Lc.: 2660 Balassagyarmat, Zrínyi. ú. 17. 2. em. 5.) 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 2009. december 11. 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester  

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

287/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a  
a Városi Sportintézmények vezetőjének megbízására   

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-a, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.) alapján a Városi Sportintézmények vezetői feladatainak ellátásával 2009. 
december 1-től - 2014. november 30-ig, Fábri Sándor jelenlegi 
intézményvezetőt bízza meg.  

 
Illetményét (F/10)    166.835.-Ft-ban, 

 
vezetői pótlékát a pótlékalap 
200 %-ában:      40.000.-Ft-ban állapítja meg. 

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

megtételére. 
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Határidő: 2009. november 30. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

288/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2007 – 

2009 évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 

2007 – 2009. évekre vonatkozó beszámolóját. 

 

2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:    Medvácz Lajos polgármester  
Határidő: 2009. december 10. 

 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
289/2009.(XI.25.)     h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2009. évi  
költségvetése I.-III. negyedévi teljesítéséről 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetése I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges 
értékelését és a beszámoló részét képező 1-9. számú mellékletekkel - elfogadja. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2009. november 30. 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

290/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési 

koncepciójáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat 
Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó koncepcióját megtárgyalta és 
azt az 1 - 4. számú mellékletek szerint elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés elkészítése során kiemelt 

fontosságúnak tartja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 
ellátásának biztosítását, valamint a hiány csökkentését. 
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Mivel a jelen határozatban elfogadott koncepció sarokszámai veszélyeztetik az 
önkormányzati feladatok törvényben előírt jövő évi ellátását, ezért a Képviselő-
testület a 2010. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi szempontokat és 
feladatokat határozza meg: 

 
- Biztosítani kell az önkormányzat fizetőképességének megőrzésével az 

intézményhálózat működőképességét és az egyéb kötelező feladatok 
ellátását. 

 
- A likviditás fenntartása érdekében a kötelezettségvállalás előtt a kifizetések 

pénzügyi ütemezését dokumentáltan egyeztetni kell. 
 

- A hatékonyság és gazdaságosság érdekében, folytatni kell a 2009. évben 
megkezdett racionalizálást az intézményi működés és városüzemeltetés 
valamennyi területén.  

 
- Törekedni kell a bevételi lehetőségek bővítésére és továbbra is kiemelt 

figyelmet kell fordítani a hosszabb távon rendszeres bevételt jelentő források 
feltárására. 

 
- A koncepcióban meghatározott, már folyamatban lévő fejlesztések teljes 

megvalósításához szükséges önerő biztosítása érdekében, -a döntési 
folyamathoz igazodóan - a meglévő fejlesztési hitelforrások kiegészítéséről 
gondoskodni kell. 

 
- A fejlesztési önerő csökkentése érdekében, valamennyi pótlólagos forrás 

kiegészítő pályázati lehetőséget igénybe kell venni. 
 

- A pályázati tevékenység keretében új pályázat benyújtására csak akkor 
kerülhet sor, ha ahhoz a már folyamatban lévő fejlesztések mellett is 
rendelkezésre áll a szükséges önkormányzati forrás. 

 
- Elsősorban azon fejlesztési feladatokat kell támogatni, amelyek a 

későbbiekben a működési kiadások csökkenését eredményezik.  
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő: a 2010. évi költségvetés elkészítése 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

291/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél álláshelyek 
megszüntetésével járó létszámcsökkentés elrendelésére vonatkozó 

döntéseinek megerősítéséről 
 



168 

 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 5. sz. mellékletének 8. 
pontja alapján a központi költségvetéstől a létszámcsökkentési döntéseihez 
kapcsolódó többletkiadások terheinek enyhítésére, egyszeri támogatást kíván 2010. 
évben igényelni. 
A Képviselő-testület a pályázat feltételeinek való megfelelés érdekében az általa 
2009. szeptember 30. előtt hozott létszámcsökkentésre vonatkozó határozataiban 
foglaltakat meg kívánja megerősíteni.  
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél álláshelyek 
megszüntetésével járó létszámcsökkentés elrendelésre vonatkozó 203/2009. (VIII. 
17.) és 232/2009 (IX. 30.) határozataiban foglaltakat: 
 
 „- Kiss Árpád Általános Iskola (6 fő – Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György  
 Tagiskola 3 fő, Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola 3 fő) 
- Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola (2 fő)” 
 
„a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél 2 álláshely, 
a Madách Imre Városi Könyvtárnál 2 álláshely, 
a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolájánál 0,75 álláshely, 
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolánál 2 álláshely, 
a Balassi Bálint Gimnáziumnál 1 álláshely, 
a Mikszáth Kálmán Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskolánál 1 álláshely, 
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolánál 5 álláshely.” 
 
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az intézményeinél álláshelyek megszüntetésével járó 
létszámcsökkentés elrendelésére vonatkozó 2009. évi határozatai -valamint azok 
megerősítése- alapján, a pályázati feltételeknek megfelelő munkavállalókat érintően, 
2010. évben a megadott határidőig –a pályázat benyújtása érdekében- a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2010. április 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

292/2009.(XI.25.)  h a t á r o z a t a 
az önkormányzati fenntartású intézményi konyhák további működésére 

vonatkozó intézkedési terv elfogadására 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat fenntartásában működő intézményi konyhák további működése 
vonatkozásában az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 

 
1.1. A Városi Idősek Otthonánál működő konyha vonatkozásában: 
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- a képviselő – testület utasítja az Intézményt a Nógrád Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság ellenőrzése nyomán a főzőkonyhában páraelszívó berendezés 
felszereléséről és a tároló edényzet folyamatos cseréjéről gondoskodjon. Erre 
nézve az Intézményvezető árajánlatok bekérése útján – az értékhatártól 
függően – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről 
szóló rendeletében rögzített rendelkezéseknek megfelelően a fenntartó felé 
szükséges bejelentési, egyeztetési kötelezettségeit teljesítésével járjon el 

- a kötelezően ellátandó étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás – az 
Intézmény főzőkonyhájának kihasználtság – maximalizálása érdekében az 
Intézményen belül kerüljön megszervezésre 

- az Intézmény vizsgálja felül a külsős telephelyekre (szügyi alapítványi otthon, 
evangélikus szeretetház)történő kiszállításra vonatkozó szerződéseit és 
gondoskodjon azok racionalizálásáról 

- a 13 fős konyhai létszámból egy létszám megszüntetésre kerül, a dolgozó a 
prémium évek programban foglaltak igénybevételére jogosult 

 
1.2. A Madách Kollégiumnál működő konyha vonatkozásában: 
 

- a konyhai létszámból egy létszám megszüntetésre kerül, a dolgozó a prémium 
évek programban foglaltak igénybevételére jogosult 

 
1.3.  A Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskolánál működő konyha (tankonyha) 

vonatkozásában: 
 

- a díj ellenében történő felszolgálás mint szolgáltatás megszüntetésre kerül, a 
felszolgálást – mint szakmai gyakorlatot – az Intézmény saját kompetenciája 
szerint a konyhán térítés nélkül elláthatja 

- a konyhai létszámból 5 létszám megszüntetésre kerül: ebből 2 dolgozó 
jelenleg felmondását tölti, 3 dolgozó jogosult a prémium évek program 
igénybevételére 

- az intézmény igazgatója tegyen javaslatot a 4 felszolgálói álláshely 
megszüntetésével járó megtakarítással azonos értékű megtakarításra  

 
1.4. A GAMESZ által fenntartott főző – és tálalókonyhák vonatkozásában: 

-  összességében 2 létszám leépítésre kerül: ezek közül 1 fő főzőkonyha, egy 
fő a tálalókonyhák vonatkozásában 
 

1.5. A Dr. Kenessey Albert kórház – Rendelőintézet vonatkozásában: 
 

- a képviselő – testület felkéri az intézményt, hogy a 37 fős konyhai létszám 
racionalizálására, valamint a jelenlegi 30%-os konyhai kihasználtság 
növelésére terjesszen elő a testület elé intézkedési tervet – figyelemmel a 
struktúraváltás vonatkozásában megjelölő pályázati kiírásban felmerülő 
lehetőségek igénybevételére is. 

 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és az érintett intézmény vezetői, hogy 

a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak. 
 
Határidő: 1.1. pont vonatkozásában az eszközbeszerzésre 2009. december 15. 
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Felelős:   intézményvezetők 
     Medvácz Lajos polgármester 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

293/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet ellátási területének 

módosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi 
kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról  

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősítve a 

polgármester korábbi nyilatkozatát, ismételten kinyilvánítja, hogy az általa 
fenntartott Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet a rendelkezésre álló 
járó- és fekvőbeteg-kapacitás keretében magas színvonalon és megfelelő 
volumenben tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi, az 
ellátási területéhez jelenleg tartózó település lakossága és betegei számára. 
Mindezeket figyelembe véve nem támogatja Legénd Község 
Önkormányzatának a balassagyarmati kórház ellátási területe módosítására 
irányuló kezdeményezését. 

 
2./  A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az ellátási érdek hiánya miatt Legénd 

Község Önkormányzata által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, 
Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni az ellátási terület 
módosítása tárgyában. 

 
3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy, a döntésről Legénd község 

polgármesterét tájékoztassa. 
 

Határidő: 2009. november 30. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester  

 

 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

294/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet ellátási területének 

módosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi 
kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról  

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 

hogy az általa fenntartott Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet a 
rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás keretében magas 
színvonalon és megfelelő volumenben tudja biztosítani az egészségügyi 
szolgáltatásokat valamennyi, az ellátási területéhez jelenleg tartózó 
települések lakossága, illetve betegei számára. 
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Mindezeket figyelembe véve nem támogatja Ősagárd Község 
Önkormányzatának a balassagyarmati kórház ellátási területe módosítására 
irányuló kezdeményezését. 

 
2./  A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az ellátási érdek hiánya miatt Ősagárd 

Község Önkormányzata által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, 
Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni az ellátási terület 
módosítása tárgyában. 

 
3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy, a döntésről Ősagárd 

Község polgármesterét tájékoztassa. 
 

Határidő: 2009. november 30. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester  

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

295/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet ellátási területének 

módosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi 
kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról  

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 

hogy az általa fenntartott Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet a 
rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás keretében magas 
színvonalon és megfelelő volumenben tudja biztosítani az egészségügyi 
szolgáltatásokat valamennyi, az ellátási területéhez jelenleg tartózó 
települések lakossága, illetve betegei számára. 
Mindezeket figyelembe véve nem támogatja Nőtincs Község 
Önkormányzatának a balassagyarmati kórház ellátási területe módosítására 
irányuló kezdeményezését. 

 
2./  A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az ellátási érdek hiánya miatt Nőtincs 

Község Önkormányzata által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, 
Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni az ellátási terület 
módosítása tárgyában. 

 
3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy, a döntésről Nőtincs Község 

polgármesterét tájékoztassa. 
 

Határidő: 2009. november 30. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester  

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

296/2009.(XI.25.)   h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet ellátási területének 

módosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi 
kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról  
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1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 

hogy az általa fenntartott Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet a 
rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás keretében magas 
színvonalon és megfelelő volumenben tudja biztosítani az egészségügyi 
szolgáltatásokat valamennyi, az ellátási területéhez jelenleg tartózó 
települések lakossága, illetve betegei számára. 
Mindezeket figyelembe véve nem támogatja Felsőpetény Község 
Önkormányzatának a balassagyarmati kórház ellátási területe módosítására 
irányuló kezdeményezését. 

 
2./  A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az ellátási érdek hiánya miatt 

Felsőpetény Község Önkormányzata által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház 
fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni 
az ellátási terület módosítása tárgyában. 

 
3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy, a döntésről Felsőpetény 

Község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester  

 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
297/2009. (XI.25.)  h a t á r o z a t a 

az önkormányzat egyes szociális alap- és szakosított ellátásainak további 
biztosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az 

önkormányzat egyes szociális alap- és szakosított ellátás vonatkozásában a 
nappali ellátás keretében biztosított Idősek klubja létszámát 25 főben határozza 
meg. Az ellátás helyeként Balassagyarmat, Markusovszky út 1. szám alatti 
ingatlant jelöli meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a Városi Idősek Otthona igazgatóját, hogy 
 

a)   gondoskodjon az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
Házirendjének és Szakmai Programjának elfogadásáról, és e 
dokumentumokat terjessze a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága elé jóváhagyásra. 

b) az intézmény újonnan kialakított férőhelyeinek figyelembe vételével az 
intézmény 2010. évi költségvetésének beterjesztésével egyidejűleg tegyen 
javaslatot a hatályos jogszabályokban előírt, a szakmai feladatok 
maradéktalan ellátásához szükséges létszámok meghatározására. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Városi Idősek Otthona új 

struktúrájához igazodó tartalommal nyújtsa be az ismételt működési engedély 
kiadása iránti kérelmet az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatala Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltségéhez. 
Határidő:  a 2/a. pont tekintetében 2009. november 30. 
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Felelős: Borkó Edit igazgató (a 2. pont vonatkozásában) 
             Medvácz Lajos polgármester 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

298/2009.(XI.25.)  h a t á r o z a t a 
a Városi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Idősek 

Otthona Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 a) 3. pontja törlésre kerül. 
 b) 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép: 
 
 „ A költségvetési szerv férőhelyeinek száma: 

- Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos ellátások körében összesen 
200 férőhelyen, ebből 

o Időskorúak bentlakásos, szociális ellátása 145 férőhelyen 
o Látás-, illetve mozgásfogyatékos személyek ellátása 45 

férőhelyen, 
o Átmeneti elhelyezés 10 férőhelyen 

- Nappali ellátás keretében Idősek klubja 25 fő. 
 

  c) 23. pontjából törli az alábbi szövegrészt: 
   „2660. Balassagyarmat, Kóvári út 3. 
   Hrsz: 177      1.166 m2 területű ingatlan” 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások 
átvezetéséről az intézmény Alapító Okiratában. 

 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
299/2009(XI.25.)     h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Turisztikai Desztináció Menedzsment 
(TDM) tagsággal kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Turisztikai Desztináció 
Menedzsment megalakításához kapcsolódó együttműködési megállapodást és 
nyilatkozatot. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

300/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a LIA 

Product Kft-vel 2008. július 31-én megkötött, a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlan 

elidegenítésére vonatkozó adás-vételére szerződésben rögzített feltételeken, ezért nem járul hozzá 

a 055/4 hrsz-ú földrészletnek a LIA Product Kft által kezdeményezett megosztásához. 

 

 

 

2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően tájékoztassa a LIA 

Product Kft-t.  

 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester  
Határidő: 2009. december 10. 

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

301/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 
a „Balassagyarmat Városi Bölcsőde fejlesztése és kapacitásbővítése” tárgyú 

pályázat 
benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról szóló 239/2009.(IX.30.) határozat 

módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Balassagyarmat Városi Bölcsőde fejlesztése és kapacitásbővítése” tárgyú 
pályázat benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról szóló 239/2009.(IX.30.) 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

-      A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges saját 
forrásrészt, 13.500.000.- Ft-ot 2009. és 2010. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

302/2009.(XI.25.)    h a t á r o z a t a 
az önkormányzati intézmények fűtésének korszerűsítésére vonatkozó pályázat 

benyújtásáról szóló 243/2009.(XI.30.) határozat kiegészítéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezet és 
Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
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korszerűsítése című pályázati kiírás alapján, a fenntartásában lévő intézmények 
energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 
243/2009.(IX.30.) határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
a.)A pályázat megvalósításának helyszínei: 

o Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem 
út 50. szám alatti épület, Balassagyarmat, 808/2 hrsz. 

o Városi Idősek Otthona, Balassagyarmat, Markusovszky utca 1. szám alatti 
épületek, Balassagyarmat, 1022/26 hrsz. 

o Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája, Balassagyarmat, 
Dózsa György utca 17. szám alatti épület, Balassagyarmat, 12377 hrsz. 

 
b.) A projekt megnevezése: „Balassagyarmati közintézmények energetikai 

korszerűsítése” 

c.) A pályázati konstrukció száma: KEOP 5.3.0/A 

d.) A tervezett korszerűsítés teljes (bruttó) beruházási költsége: 276.809.900 Ft, 
amely a pályázat szempontjából megegyezik az elismerhető bekerülési 
költségek összegével. 

e.) A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 206.809.900 Ft. 

f.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
pályázat megvalósításához szükséges 70.000.000 Ft saját forrásrészt a 2009. 
és 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 

g.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

303/2009.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az 
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

Határidő: a kiértesítésre: 2009. december 31. 
Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

304/2009. (XII. 21.)  h a t á r o z a t a 
a Balassi Bálint Gimnázium intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános 

pályázatot hirdet a Balassi Bálint Gimnázium /2660 Balassagyarmat, Deák 
Ferenc út 17./ vezetésére, igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással, 
az alábbi feltételekkel: 
 
Pályázati feltétel: 

- egyetemi szintű tanári végzettség, szakképzettség, 
továbbá pedagógus-szakvizsga 

- legalább 5 év középfokú intézményben, pedagógus 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- cselekvőképesség, büntetlen előélet. 
     A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
- helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési elképzeléseket 

megfogalmazó vezetési programot, 
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek 

másolatát, 
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes 

adatainak pályázati eljáráson belüli kezeléséről 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való megjelenéstől számított 
30. nap. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 tanévre, 2010. augusztus 1-jétől 2015. 
július 31-éig szól. 
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Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és az intézményvezetői pótlékok megállapításáról alkotott 
35/1996. (X. 8.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra (a 
pótlékalap 300 %-a). 

A pályázatot zárt borítékban, „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel 
Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére kell benyújtani /2660 
Balassagyarmat, Rákóczi út 12./ 

Felvilágosítás az iskola képzési irányairól és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-
930 telefonszámon kérhető Selmeczi Zoltántól, a Humánszolgáltatási Osztály 
vezetőjétől. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az Oktatási Közlönyben, valamint a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán történő közzététel érdekében gondoskodjon a pályázati 
felhívások megküldéséről. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

305/2009. (XII. 21.)  h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános 

pályázatot hirdet a Központi Óvoda /2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19./ 

vezetésére, óvodavezetői beosztással, magasabb vezetői megbízással, az alábbi 

feltételekkel: 

Pályázati feltétel: 
- főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség, 

szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga 
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat, 
- cselekvőképesség, büntetlen előélet. 

     A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
- helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési elképzeléseket 

megfogalmazó vezetési programot, 
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek 

másolatát, 
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes 

adatainak pályázati eljáráson belüli kezeléséről 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
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A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való megjelenéstől számított 
30. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 nevelési évre, 2010. augusztus 1-jétől 
2015. július 31-éig szól. 

Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és az intézményvezetői pótlékok megállapításáról alkotott 
35/1996. (X. 8.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra (a 
pótlékalap 280 %-a). 

A pályázatot zárt borítékban, „pályázat” megjelöléssel Balassagyarmat Város 
Jegyzőjének címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12./ 

Felvilágosítás az intézményről és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-930 
telefonszámon kérhető Selmeczi Zoltántól, a Humánszolgáltatási Osztály 
vezetőjétől. 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az Oktatási Közlönyben, valamint a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán történő közzététel érdekében gondoskodjon a pályázati 
felhívások megküldéséről. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

306/2009. (XII. 17.) határozata 
a helyi járati  autóbusz közlekedés működési támogatásáról 

 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Volán 
Zrt. normatív támogatáson felüli működési támogatás igényéről szóló kérelmét 
költségvetési forrás hiányában nem áll módjában támogatni. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a helyi járati autóbusz közlekedésben megjelenő veszteség 
     megszüntetése érdekében kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat A Nógrád 

Volán Zrt. vezetésével. 
Határidő: 2009. január 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
307/2009. (XII.21.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
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1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 
Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 2010. január 1. napjától 
2010. április 30. terjedő időszakra Bereczk Editet választja. 

       Az ügyvezető a feladatát megbízás keretében, díjazás nélkül látja el.  
 
2./ A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

308/2009. (XII.22.) határozata 
a Szondi Gy. u. 13. fsz. 1. szám alatti lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Szondi Gy. u. 13 fsz. 1. szám alatti 43 m2 alapterületű komfortos lakást Olicsek 
Sándor és Olicsek Sándorné Balassagyarmat, Kossuth u. 39/A. fsz. 2. szám alatti 
volt bérlők elhelyezésére - meghatározott időtartamra 2011. március 31-ig- 
biztosítja. 

  
2. Képviselő – testület dönt a kilakoltatási eljárás – elhelyezési kötelezettség nélküli 

megindításáról - amennyiben a volt bérlők nem kötik meg a lakáshasználati 
szerződést és nem költöznek át a Szondi Gy. u. 13. fsz. 1. sz. alatti lakásba a 
Kossuth u. 39/A. fsz. 2. szám alól.  

 
 
3. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: a kiértesítésre: 2010. január 11. 
      2.) pont tekintetében 2010. március 31. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
                 Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

309/2009. (XII.21.) határozata 

a Balassagyarmat, Hunyadi utcai, 1431/6 hrsz alatti ingatlan elidegenítéséről 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elidegeníti az 

önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat 1431/6 hrsz-ú, 392 m2 területű 

földrészletet a Runner Holding Vagyonkezelő Zrt. (2161 Csomád, Kossuth u.61.) részére 

az alábbi feltételekkel: 

 

- a vételár: 10.000 Ft/m2+ÁFA, 

- a vételárat az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg, egyösszegben kell 

megfizetni, 
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- az 1431/6 hrsz-ú földrészlet ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, illetve az ehhez 

kapcsolódó egyéb – Rétság Város Jegyzőjének 1012-5/2009. számú határozatában 

részletezett – földrészletekre vonatkozó átvezetéséhez kötődő igazgatási szolgáltatási 

díjak a vevőt terhelik,  

- a szerződéskötéssel és az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt 

terheli. 

 

4. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2010. február 28-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 

5.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú 

adás-vételi szerződés megkötésére. 

Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2009. december 31. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

310/2009. (XII.21.) határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő Nógrádker részvénycsomag 
elidegenítéséről 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elidegeníti az 

önkormányzat tulajdonában lévő 5.700.000.- Ft névértékű Nógrádker részvénycsomagot 

a Nógrádker Zrt (3100 Salgótarján, Rákóczi út 38.) részére, a névérték 40 %-án. 

 

2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2010. január 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adás-vételi 

szerződés megkötésére. 

Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2010. január 31. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
311/2009. (XII. 21.) számú határozata 

a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10.  szám alatti önkormányzati tulajdonú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó helyiséghasználati szerződés 

megkötéséről 
 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. 

u. 10. szám alatti 118 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló 

helyiséget térítésmentesen, meghatározott időtartamra 2010. december 31-ig, Magyar 

Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmat Területi Szervezete) részére 

használatába adja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés 
aláírására. 
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Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2.pontban: 2009. december 31. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
312/2009. (XII. 21.) számú határozata 

a Balassagyarmat, Thököly út 35.  szám alatti önkormányzati tulajdonú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó helyiséghasználati szerződés 

megkötéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Thököly u. 35. szám alatti 831 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen meghatározott időtartamra 2010. december 

31-ig, Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmat Területi 

Szervezete) részére használatába adja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés 
aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezettel a Balassagyarmat, Thököly 
u. 35. szám alatti (Hajléktalan Szálló) 1475 hrsz-ú (Thököly u. 35.) ingatlan 
felszabadítása vagy esetlegesen más helyszínen történő kialakítása céljából. 

Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2.pontban: 2009. december 31. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

313/2009. (XII. 21.) határozata 

a Kossuth u. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Pannónia 
típusú motorkerékpár kiállítás) használati szerződésének meghosszabbításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/A/10 hrsz-ú, 361 m2 

alapterületű ingatlanát a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztési Közalapítvány részére, 

Pannónia típusú motorkerékpár kiállítás céljára térítésmentesen használatba adja 5 éves 

határozott időtartamra, 2010. év január hó 01. napjától 2014. év december hó 31. napjáig. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a használati szerződés megkötésére, 

melyben az önkormányzat vállalja a helyiségre felmerülő közmű szolgáltatási díjak 

fizetését. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

Határidő:        a szerződés aláírására: 2010. január 15. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

314/2009. (XII. 21.) határozata 

a Balassagyarmat 064/3 hrsz-ú, tartalék iparterület hasznosításáról szóló 
28/2009.(II.18.) határozat (terület elidegenítés biodízel üzem létesítése céljára) 

módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 064/3 hrsz-ú ingatlanból kialakításra kerülő 4 hektár 

területű földrészlet elidegenítésére vonatkozó 28/2009.(II.18.) határozatának 4./ és 5./ 

pontját az alábbiak szerint módosítja, a határozat egyéb pontjainak változatlanul hagyása 

mellett: 

 

„ 4./ A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2010. március 31-ig 

megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 

 

       5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú 

adás-vételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 2010. március 31. 

Felelős:   Medvácz Lajos polgármester” 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
315/2009. (XII. 21.) határozata 

a balassagyarmati vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló 
rendelet előzetes véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal előzetesen elfogadja a balassagyarmati 
vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló helyi rendelet tervezetét. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések 

megtételére, az állásfoglalás megkérésére. A képviselő – testület felkéri a 
polgármestert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően a 
rendelet – tervezetet ismételten terjessze a képviselő – testület elé. 

Határidő: Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének  
                megérkezését követő soron következő testületi ülés 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
316/2009. (XII. 21.) határozata 

a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – Testülete ülésén 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja a 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás beszámolóját. 
 

2. A Képviselő – Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

317/2009.(XII.21.)  h a t á r o z a t a 
a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” Közalapítvány 

Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak választásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/1995.(VIII.08.) 
határozattal elfogadott „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” 
Közalapítvány alapító okirata IV. fejezet „A kuratórium működése” cím rendelkezéseit az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
 
1.) A Képviselő-testület  

„A kuratórium ellenőrzése” alcímnél az Ellenőrző Bizottság 
elnökévé: Somogyi Judit 2660. Balassagyarmat, Temető u. 11. 
tagjaivá:   Dr. Nagy Olivér 2660 Balassagyarmat, Bíró János u. 40. 
   Ónodiné Kalmár Tünde 2660 Balassagyarmat, Baross G. u. 2/A 
szám alatti lakosokat 2010. január hó 01. napjától 2012. december hó 31. napjáig 
választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2010. január 15. 

Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

318/2009.(XII.21.)  h a t á r o z a t a 
a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány Ellenőrző Bizottsága 

elnökének és tagjainak választásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/1996.(VII.09.) 
határozattal elfogadott „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztésért” Közalapítvány alapító 
okirata IV. fejezet „Az alapítvány működése” cím rendelkezéseit az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1.) A Képviselő-testület  

„A kuratórium ellenőrzése” alcímnél az Ellenőrző Bizottság 
elnökévé: Jagyutt Péter 2660 Balassagyarmat Bajcsy-Zs. u. 12. 
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tagjaivá:   Zsidai László 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 5. 
   Sztancsik József 2660 Balassagyarmat, Baross G. u. 16. 
szám alatti lakosokat 2010. január hó 01. napjától 2012. december hó 31. napjáig 
választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2010. január 15. 

Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

319/2009.(XII.21.)  h a t á r o z a t a 
a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány Ellenőrző Bizottsága 

elnökének és tagjainak választásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/1997.(VI.17.) 
határozattal elfogadott „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány alapító 
okirata IV. fejezet „Az alapítvány működése” cím rendelkezéseit az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1.) A Képviselő-testület  

„A kuratórium ellenőrzése” alcímnél az Ellenőrző Bizottság 
elnökévé: BÉCSINÉ MIKLECZ MARIETTA 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 9. 
tagjaivá:   Dr. Balázs János 2660 Balassagyarmat, Nádor u. 10. 
   Dr. Szabó Ilona 2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. u. 10. 
szám alatti lakosokat 2010. január hó 01. napjától 2012. december hó 31. napjáig 
választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2010. január 15. 

Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
320/2009.(XII.21.)  h a t á r o z a t a 

a „Horváth Endre –díj” adományozásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Petró György 
szobrász- 
     művészt –magas színvonalú alkotóművészeti munkásságáért és művészeti 
szervező  
     tevékenységének elismeréseként -  „Horváth Endre –díj”-ban részesíti. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2010. évi Madách 
– 
     ünnepség keretében adja át. 
Határidő: 2010. január 31. 
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Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

BALASSAGYARMAT  VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

321/2009.(XII.21.)       h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

NAGY IMRE 
részére, 

     a Balassi Bálint Gimnáziumban végzett 50 éves pedagógiai munkájának 
elismeréseként, 
     valamint a természet védelme érdekében kifejtett tevékenységéért  

 

„BALASSAGYARMAT  DÍSZPOLGÁRA” 

kitüntető címet adományozza. 

 
 
2. A kitüntetés átadására 2010. 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: 2010. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

322/2009.(XII.21.)        h a t á r o z a t a 

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
MATÚZ GÁBOR 

részére 
aki szülővárosához minden körülmények között hűen, elkötelezett lokálpatriótaként, 

az egyetemes magyarság erkölcsi és kulturális értékei, a nemzeti és egyéni 
szabadságjogok mentén végzett írói, produceri alkotó tevékenységével jelentősen 

hozzájárult a Civitas Fortissima méltó elismertetéséhez, a 
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„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 

2. A kitüntetés átadására 2010. 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: 2010. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

323/2009(XII.21.)     h a t á r o z a t a 

"BALASSAGYARMATÉRT  emlékérem 

adományozásáról 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

DR. CZIMBALMOS ISTVÁN 
 részére 

aki példaadó életével, magas színvonalú gyógyító tevékenységével szolgálja a város 
és a térség lakosságát, valamint annak elismeréseként, hogy doktor úr értékteremtő, 

közösségformáló kezdeményező készségével anyagi és fizikai áldozatot nem 
kímélve hosszú évek óta azon munkálkodik, hogy városunk olyan alkotásokkal 

gyarapodjon, amelyek méltóak múltjához, jelenéhez és maradandó értéket adnak 
jövőjének 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 
 
 

2. A kitüntetés átadására 2010. 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: 2010. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

324/2009.(XII.21.)      h a t á r o z a t a 
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"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

TYEKVICSKA ÁRPÁD 
részére 

aki kiemelkedő színvonalú kutató munkásságával nagy érdemeket szerzett a 
magyarság múltját meghatározó, helyi és országos jelentőségű, a letűnt történelmi 

idők eseményeinek feltárásában és archiválásában, a nemzet jelenére is kiható 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megőrzésében, a múlt értékeinek 

tudatformáló felidézésében, valamint annak elismeréseként, hogy a Civitas 
Fortissima eszmeiségének hű tolmácsolójaként közel tíz évvel ezelőtt fáradhatatlan 

teljesítménnyel vezette az emlékkönyv előkészítésének munkálatait, a 

 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 
 

2. A kitüntetés átadására 2010. 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: 2010. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

324/2009.(XII.21.)      h a t á r o z a t a 

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

TYEKVICSKA ÁRPÁD 
részére 

aki kiemelkedő színvonalú kutató munkásságával nagy érdemeket szerzett a 
magyarság múltját meghatározó, helyi és országos jelentőségű, a letűnt történelmi 

idők eseményeinek feltárásában és archiválásában, a nemzet jelenére is kiható 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megőrzésében, a múlt értékeinek 

tudatformáló felidézésében, valamint annak elismeréseként, hogy a Civitas 
Fortissima eszmeiségének hű tolmácsolójaként közel tíz évvel ezelőtt fáradhatatlan 

teljesítménnyel vezette az emlékkönyv előkészítésének munkálatait, a 

 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 
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2. A kitüntetés átadására 2010. 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: 2010. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

325/2009.(XII.21.)       h a t á r o z a t a 

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

DR. WACHTLER VILMOS 
részére 

követendő, áldozatkész emberi magatartása, magas erkölcsi értékrend szerint 
végzett, figyelemreméltóan színvonalas szakmai munkássága, az 

egészségnevelésben végzett tevékenysége alapján a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 
 
2. A kitüntetés átadására 2010. 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: 2010. január 29. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
326/2009. (XII. 21.) határozata 

a Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) 

kiegészítéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó 70/2008. 
(III. 25.) határozatával elfogadott Önkormányzati Minőségirányítási Program 
(ÖMIP)  

 
a.) Balassagyarmat Város Önkormányzata minőségfejlesztési rendszere 

fejezetének „ Értékelési feladatok” alfejezetét az alábbi szövegrésszel 
egészíti ki: 
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„Szabályzat függeléke tartalmazza a „Szabályozás a közoktatási 
intézmények vezetőinek fenntartói értékelésére” vonatkozó részletes 
rendelkezéseket. 

b.) a határozat mellékletét képező „Szabályozás a közoktatási intézmények 
vezetőinek  

      fenntartói értékelésére” című függelékkel egészíti ki. 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ÖMIP kiegészítéséről, a 

szabályozás tartalmáról tájékoztassa valamennyi, Balassagyarmat Város 
Önkormányzata fenntar-tásában működő nevelési-oktatási intézmény 
vezetőjét. 

Felelős:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő:      2009. december 31. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
327/2009. (XII. 21.) határozata 

a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 
a 123/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 15. pontját alábbi tevékenységekkel 

egészíti ki: 
 

▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
▪ TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
6820 

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, 
üzemeltetése 

701015 682002 

TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

TEÁOR 
8559 

M. s. n. egyéb 
felnőttoktatás 

 855937 

 
2. Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
       „16. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 

3. Az alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      „18. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységének felső határa a szerv 
kiadásaiban: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
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4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 

vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a 
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
 

 
 
 
 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
328/2009. (XII. 21.) határozata 

a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád 
Általános Iskola a 124/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 17. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
1.1 A Képviselő-testület az alapító okirat 17. pontjában szereplő „TEÁOR 8559 

Egyéb felnőttoktatás” szövegrészt a „TEÁOR 8559 M. n. s. egyéb oktatás” 
szövegrészre módosítja. 

 
1.2 A Képviselő-testület az alapító okirat 17. pontjában szereplő ’TEÁOR 8559’ 

kódhoz tartozó szakfeladatot az alábbi szakfeladattal egészíti ki: 
 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
8559 

M. n. s. egyéb 
felnőttoktatás 

 855937 

1.3 A Képviselő-testület az alapító okirat 17. pontját az alábbi 
tevékenységekkel egészíti ki: 
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
▪ TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
▪ TEÁOR 9312 Sporttevékenység és támogatása 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
6820 

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, 
üzemeltetése 

701015 682002 
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TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

TEÁOR 
9312 

Iskolai, diáksport-
tevékenység és 
támogatása 

924036 931204 

 
2 Az alapító okirat 18. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„18. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: 
▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 

3 Az alapító okirat 20. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„20. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységének felső határa a szerv 
kiadásaiban: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 
4 A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 

vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges 
dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális 
Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
329/2009. (XII. 21.) határozata 

a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának 
módosításáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium és Szakközépiskola a 127/2009. (V. 27.) határozatával 
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 14. pontját az alábbi tevékenységekkel 

egészíti ki: 
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
6820 

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, 
üzemeltetése 

701015 682002 

TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

TEÁOR 
8560 

Szakképzési és 
felnőttképzési 
támogatások 

 856091 

 
2. Az alapító okirat 15. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„15. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: 
▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
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3. Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„17. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységének felső határa a szerv 
kiadásaiban: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 
 

4. A Képviselő-testület az intézmény 19. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti 
ki: 
„A 18. pontban megnevezett jogelőd intézményen túl:” 
 
 

5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 
vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a 
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
330/2009. (XII. 21.) határozata 

a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre 
Városi Könyvtár a 130/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 12. pontját az alábbi tevékenységekkel 

egészíti ki: 
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
6820 

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, 
üzemeltetése 

701015 682002 

TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

 
2. Az alapító okirat 13. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: 
▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 

3. Az alapító okirat 15. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„15. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységének felső határa a szerv 
kiadásaiban: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
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4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 

vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a 
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
331/2009. (XII. 21.) határozata 

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth 
Kálmán Művelődéi Központ a 131/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 11. pontját az alábbi tevékenységekkel 

egészíti ki: 
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
6820 

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, 
üzemeltetése 

701015 682002 

TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

 
2. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége:: 
▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 

 
3. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„14. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységének felső határa a szerv 
kiadásaiban: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 
vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a 
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
332/2009. (XII. 21.) határozata 

a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi 
Sportintézmények a 137/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 10. pontját az alábbi tevékenységekkel 

egészíti ki: 
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
6820 

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, 
üzemeltetése 

701015 682002 

TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

 
2. Az alapító okirat 11. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: 
▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 

 
3. Az alapító okiratának 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységének felső határa a szerv 
kiadásaiban: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 
vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a 
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
333/2009. (XII. 21.) határozata 

a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának 
módosításáról 
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) 134/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott, 
191/2009. (VI. 30.) határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 11. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
1.1 A Képviselő-testület az alapító okirat 11. pontját az alábbi 

tevékenységekkel és szakfeladatokkal egészíti ki: 
▪ TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás 
▪ TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás 
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
▪ TEÁOR 7711 Személygépjármű kölcsönzése 
▪ TEÁOR 7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
▪ TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
▪ TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
▪ TEÁOR 9105 Közművelődési tevékenység 
▪ TEÁOR 9312 Sporttevékenység és támogatása 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-
jétől hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
5530 

Kempingszolgáltatás 551414 553000 

 
 
TEÁOR 
8559 

M. s. n. egyéb 
felnőttoktatás 

 855937 

Iskolarendszeren kívüli 
nem szakmai oktatás 

804017 855931 

Iskolarendszeren kívüli 
szakmai oktatás 

804028 855932 

TEÁOR 
9105 

Közművelődési 
tevékenységek és 
támogatásuk 

921925 910501 

TEÁOR 
9312 

Iskolai, diáksport-
tevékenység és 
támogatása 

924036 931204 

1.2 A Képviselő-testület az alapító okirat 11. pontjában szereplő ’TEÁOR 5629’ 
kódhoz tartozó szakfeladatokat az alábbiakkal egészíti ki: 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-
jétől hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
5629 

Egyéb étkeztetés 552411 562919 

 
1.3 A Képviselő-testület az alapító okirat 11. pontjában szereplő ’TEÁOR 7710’ 

kódot az alábbiak szerint módosítja: 
„TEÁOR 7711 Személygépjármű kölcsönzése” 
„TEÁOR 7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)” 
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2. A Képviselő-testület az alapító okirat 12. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
2.1 A Képviselő-testület az alapító okirat 12. pontját az alábbi 

tevékenységekkel és szakfeladatokkal egészíti ki: 
▪ TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
▪ TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás 
▪ TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás 
▪ TEÁOR 8532 Szakmai középfokú oktatás 
▪ TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
▪ TEÁOR 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
▪ TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
▪ TEÁOR 9105 Közművelődési tevékenység 
▪ TEÁOR 9311 Sportlétesítmény működtetése 
▪ TEÁOR 9313 Szabadidős sport támogatása 
▪ TEÁOR 9319 Egyéb sporttevékenység 
▪ TEÁOR 9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 

 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-
jétől hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
9313 

Szabadidősport-
tevékenység és 
támogatása 

 931301 

TEÁOR 
9319 

Máshová nem sorolható 
egyéb sporttámogatás 

 931903 

 
2.2 A Képviselő-testület az alapító okirat 12. pontjában a ’TEÁOR 8559’ 

kódhoz tartozó szakfeladatokat az alábbiakkal egészíti ki: 
 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-
jétől hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
8559 

Szakmai 
továbbképzések 

805410 855935 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 

vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a 
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
334/2009. (XII. 21.) határozata 

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító 
okiratának módosításáról 
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth 
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 126/2009. (V. 27.) 
határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 15. pontját az alábbiakkal egészíti ki: 

▪ TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés 
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
▪ TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 

 
TEÁOR  

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január  1-
jétől hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
5621 

Rendezvényi étkeztetés 751950 562100 

TEÁOR 
6820 

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

701015 682002 

TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

TEÁOR 
5520 

Üdülői szálláshely-
szolgáltatás 

551414 552001 

TEÁOR 
8560 

Szakképzési és felnőttképzési 
támogatások 

 856091 

 
2. A Képviselő-testület az alapító okirat 16. pontjának helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
„16. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 
3. A Képviselő-testület az alapító okirat 18. pontjának a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
„18. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységének felső határa a szerv 
kiadásaiban: 

▪ Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat.” 
 

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 
vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a 
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
335/2009. (XII. 21.) határozata 

a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának 
módosításáról 
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György 
Szakközépiskola és Szakiskola 128/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
1. A Képviselő-testület az alapító okirat 15. pontját alábbiakkal egészíti ki: 

▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 

 
TEÁOR  

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január  1-
jétől hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
6820 

Lakóingatlan bérbeadása 701015 682001 

Nem lakóingatlan bérbeadása 701015 682002 

TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

TEÁOR 
8560 

Szakképzési és felnőttképzési 
támogatások 

 856091 

 
2. A Képviselő-testület az alapító okirat 16. pontjából az alábbi tevékenységet 

törli: 
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 

 

 
TEÁOR  

 
Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január  1-
jétől hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 
8110 

Építményüzemeltetés  811000 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény 

vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a 
szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésről. 

Határidő: 2010. január 10. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

336/2009. (XII. 21.)  h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának 

módosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadja a Nógrád Megyei Szakképzés-
szervezési Társulás alapító okiratának módosítását. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat 
módosításának elfogadásáról értesítse a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési 
Társulás Társulási Tanácsának elnökét. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

337/2009.(XII.21.) határozata 

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet ellátási területének 
módosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi 

kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1./  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősítve a 

polgármester 
      korábbi nyilatkozatát, ismételten kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Dr. 

Kenessey Albert    Kórház – Rendelőintézet a rendelkezésre álló járó- és 
fekvőbeteg-kapacitás keretében magas színvonalon és megfelelő volumenben 
tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi, az ellátási 
területéhez jelenleg tartózó település lakossága és betegei számára. 

       Mindezeket figyelembe véve nem támogatja Nógrád Község Önkormányzatának 
a balassagyarmati kórház ellátási területe módosítására irányuló 
kezdeményezését. 

2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az ellátási érdek hiánya miatt Nógrád 
Község Önkormányzata által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, 
Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni az ellátási terület 
módosítása tárgyában. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy, a döntésről Nógrád község 
polgármesterét tájékoztassa. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

338/2009.(XII.21.) határozata 

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet ellátási területének 
módosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi 

kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 

hogy az általa fenntartott Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet a 
rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás keretében magas 
színvonalon és megfelelő volumenben tudja biztosítani az egészségügyi 
szolgáltatásokat valamennyi, az ellátási területéhez jelenleg tartózó 
települések lakossága, illetve betegei számára. 
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Mindezeket figyelembe véve nem támogatja Diósjenő Község 
Önkormányzatának a balassagyarmati kórház ellátási területe módosítására 
irányuló kezdeményezését. 

2./  A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az ellátási érdek hiánya miatt Diósjenő 
Község Önkormányzata által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, 
Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni az ellátási terület 
módosítása tárgyában. 

3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy, a döntésről Diósjenő 
Község polgármesterét tájékoztassa. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

339/2009.(XII.21.) határozata 

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet ellátási területének 
módosítására vonatkozó egyes települési önkormányzati képviselő-testületi 

kezdeményezésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 
az általa fenntartott Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet a 
rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás keretében magas színvonalon 
és megfelelő volumenben tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokat 
valamennyi, az ellátási területéhez jelenleg tartózó települések lakossága, illetve 
betegei számára. 

       Mindezeket figyelembe véve nem támogatja Berkenye Község 
Önkormányzatának a balassagyarmati kórház ellátási területe módosítására 
irányuló kezdeményezését. 

 
2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az ellátási érdek hiánya miatt Berkenye 

Község Önkormányzata által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, 
Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni az ellátási terület 
módosítása tárgyában. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy, a döntésről Berkenye Község 
polgármesterét tájékoztassa. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
340/2009. (XII. 21.) határozata 

Balassagyarmat Város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szakmai és 
társadalmi vitára bocsátja a város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját. Felkéri a 
polgármestert, hogy a koncepció anyagát tegye közzé a város honlapján, és a 
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beérkező szakmai és lakossági észrevételek figyelembevételével azt végső 
jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület következő ülésére. 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 
 


