KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK TÁRA
2010. év
1/2010.(I.26.)

a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Kft. 2010. évi üzleti tervének
elfogadásáról

2/2010.(I.26.)

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok
meghatározásáról

3/2010.(I.26.)

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

4/2010.(I.26.)

a PPP konstrukció keretében megvalósult Tornaterem
kapcsolódó Szolgáltatási szerződés 2. sz. módosításáról

5/2010.(I.26.)

a Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei Területi Szervezetének 2009/2010.
évi beszámolójának elfogadásáról

6/2010.(I.26.)

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Non-profit Kft. 2010. évi üzleti tervének
elfogadásáról

7/2010.(I.26.)

Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2009. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról és a 2010. évi térítési díjak megállapításáról

8/2010.(I.26.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Cigány
Kisebbségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálatáról a

9/2010.(I.26.)

a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelőintézetben tárgyú pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről

10/2010.(I.26.)

a „Tanulói laptop program Balassagyarmaton” című pályázat benyújtásáról

11/2010.(I.26.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi ellátás
fejlesztése – SO2 tárgyú pályázatának támogatásáról és a
megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról

12/2010.(I.26.)

a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának elfogadásáról

13/2010.(I.26.)

az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

14/2010.(I.26.)

az önkormányzat közcélú foglalkoztatási kötelezettségének teljesítésével
kapcsolatos feladatok ellátásáról

15/2010.(I.26.)

a közcélú foglalkoztatást elősegítő megállapodás elfogadásáról

16/2010.(I.26.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója során a
vállalkozási szerződésben biztosított késedelmi kötbérigénnyel kapcsolatos
döntés meghozataláról

projekthez

17/2010.(I.26.)

az önkormányzati fenntartású intézményi konyhák további működésére
vonatkozó intézkedési terv elfogadásáról szóló 292/2009.(XI.25.) határozat
módosításáról

18/2010.(I.26.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatáról

19/2010.(I.26.)

a közösségi szállással kapcsolatos felterjesztésről

20/2010.(I.26.)

ingóvagyon értékesítéséről

21/2010.(II.17.) az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra
történő beíratása időpontjának meghatározásáról
22/2010.(II.17.) a városi piacon helypénz és helyhasználati díj mértékének megállapításáról
23/2010.(II.17.) a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
24/2010.(II.17.) a Központi Óvoda és tagintézményeinek infrastruktúra fejlesztését célzó
pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról
25/2010.(II.17.) Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járóbeteg szakellátó
központok fejlesztése, alap- és járóbeteg szakellátás korszerűsítésére/
ÉMOP-2009-4.1.1/A tárgyú pályázat benyújtásáról
26/2010.(II.17.) MEDVÁCZ LAJOS polgármester illetményének és költségátalányának
megállapításáról
27/2010.(II.17.) CSACH GÁBOR alpolgármester illetményének és költségátalányának
megállapításáról
28/2010.(II.17.) a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelőintézetben tárgyú pályázat költséglimiteinek meghatározatásáról
29/2010.(II.17.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség hasznosításáról
30/2010.(II.17.) a Helyi Birtokhasznosítási Bizottságba történő bizottsági tag delegálásáról
31/2010.(II.17.) a Tárnics Kft-ben fennálló üzletrész elidegenítéséről és az ehhez kapcsolódó előzetes döntések meghozataláról
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32/2010.(III.22.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
33/2010.(III.22.) a Tárnics Kft. helyzetéről szóló tájékoztatóról
34/2010.(III.22.) Fellebbezések elbírálásra Homolya Józsefné ügyében
35/2010.(III.22.) Balassagyarmat városban a kisebbségi szavazókör tagjainak
megválasztásáról

36/2010.(III.22.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
37/2010.(III.22.) az önkihájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
38/2010.(III.22.) Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének meghosszabbításáról
39/2010.(III.22.) munkabérhitel felvételéről
40/2010.(III.22.) fejlesztési hitel felvételéről
41/2010.(III.22.) Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél foglalkoztatottak létszámának módosításáról
42/2010.(III.22.) a Balassagyarmat,Szent Imre u. 1/A. II. em. 9.szám alatti lakás bérleti
szerződésének megszüntetéséről
43/2010.(III.22.) a Dr. Horváth Sándor háziorvossal megkötött megbízási szerződés módosításáról
44/2010.(III.22.) felnőtt háziorvosi ellátása tárgyában az ipolyszögi önkormányzattal
megkötendő megállapodás elfogadásáról
45/2010.(III.22.) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46/2010.(IV.12.) a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
47/2010.(IV.12.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozatának módosításáról
48/2010.(IV.12.) a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont
fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó
közbeszerzési eljárás kiírásáról
49/2010.(IV.12.) Balassagyarmat városközpont rekonstrukciójával kapcsolatos konzorciumi
megállapodás elfogadásáról
50/2010.(IV.12.) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötendő – állami tulajdonú
közúti szakaszok önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó – megállapodásról
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51/2010.(IV.30.) a 2010/2011-es tanévben az 1., valamint az 5. évfolyamos tanulócsoportok
meghatározásáról
52/2010.(IV.30.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2009. összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

53/2010.(IV.30.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41.B.tetőtér 6. szám alatti lakás hasznosításáról
54/2010.(IV.30.) a Balassagyarmat, Madách liget 11. ép. II. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti,
298/11/A 32 hrsz-ú üresen álló lakás hasznosításáról
55/2010.(IV.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 33. szám alatti 1533/A/1 hrsz-ú nem lakás
céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
56/2010.(IV.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú nem lakás
céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
57/2010.(IV.30.) a Madách liget 14. ép. I. lh. IV. em. 2. szám alatti lakásra 2010. március 31én lejárt bérleti jogviszony rendezéséről
58/2010.(IV.30.) a Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról
59/2010.(IV.30.) fejlesztési hitelfelvételről szóló 40/2010.(III.22.) határozat kiegészítéséről
60/2010.(IV.30.) a Kiss Árpád Általános Iskolában foglalkoztatottak létszámának módosításáról
61/2010.(IV.30.) a Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának módosításáról
62/2010.(IV.30.) a Sportegyesületek 2010. évi működésére felhasználható összeg felosztásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
63/2010.(IV.30.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadásáról
64/2010.(IV.30.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója 2009. évi
prémiumfeladatainak teljesítéséről
65/2010.(IV.30.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-vel lakások kezelésére vonatkozó
megbízási szerződés módosításáról
66/2010.(IV.30.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-vel lakáshátralékok beszedésére
megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
67/2010.(IV.30.) a Balassagyarmati Foglalkoztatási Non-profit Kft. 2009. évi beszámolójának
elfogadásáról
68/2010.(IV.30.) a Balassagyarmati Foglalkoztatási Non-profit Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról
69/2010.(IV.30.) a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadásáról
70/2010.(IV.30.) a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról
71/2010.(IV.30.) a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
72/2010.(IV.30.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2009. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
73/2010.(IV.30.) Balassagyarmat Város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74/2010.(V.26.) Kertész Ferenc ü. alezredes parancsnoki beosztásából történő felmentéséről és szolgálati viszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezéséről
75/2010.(V.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága parancsnoki beosztás betöltésére pályázat kiírásáról és a pályázatokat érintő bíráló
bizottság személyi összetételének meghatározásáról
76/2010.(V.26.) a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
77/2010.(V.26.) a „Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának
és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
78/2010.(V.26.) a „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
79/2010.(V.26.) a „Palócország Fővárosáért ’99” közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
80/2010.(V.26.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
81/2010.(V.26.) a 2009. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadásáról
82/2010.(V.26.) a Balassi Bálint Gimnázium 2005-2010. közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
83/2010.(V.26.) a központi Óvoda 2005-2010. közötti működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
84/2010.(V.26.) önkormányzati lakások lakbér, illetve lakáshasználati díjtartozások felülvizsgálatáról
85/2010.(V.26.) a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a hozzá rendelt költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
86/2010.(V.26.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, valamint a TELENOR
Magyarország Zrt. között megkötésre kerülő bérleti szerződés
jóváhagyásáról

87/2010.(V.26.) a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú nem lakás
céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
88/2010.(V.26.) a Balassagyarmat, Ady E. u. 27., 46/2 hrsz alatti ingatlan elidegenítéséről
és a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról
89/2010.(V.26.) út elnevezéséről
90/2010.(V.26.) a Balassagyarmat, Szent Imre u. 1/A II. em. 9. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról
91/2010.(V.26.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. szám alatti lakás bérleti szerződésének megszüntetéséről

92/2010.(V.26.) a Bölcsőde fejlesztésére vonatkozó EU önerő alap támogatási igény benyújtásáról
93/2010.(V.26.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi ellátás fejlesztése
-SO2 tárgyú pályázatához kapcsolódó EU önerő alap támogatási igény benyújtásáról
94/2010.(V.26.) a Gyarmati Média Non-profit Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadásáról
95/2010.(V.26.) Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezési és Működési
Szabályzatának módosításáról
96/2010.(V.26.) a balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának felújítása tárgyú pályázat benyújtásáról
97/2010.(V.26.) „Balassagyarmat Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratóriumi
tagjának választásáról
98/2010.(V.26.) a Rákóczi u. 5. szám alatti 24 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
99/2010.(V.26.) a Városüzemeltetési Kft. üzleti tervének megalkotásához szükséges
döntések meghozataláról
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100/2010.(VI.23.) a Központi Óvoda vezetőjének megbízásáról
101/2010.(VI.23.) a Balassi Bálint Gimnázium igazgatójának megbízásáról
102/2010.(VI.23.) a közoktatás működését érintő döntések meghozataláról
103/2010.(VI.23.) a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
104/2010.(VI.23.) a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
105/2010.(VI.23.) a Városi Bölcsőde feladatainak további ellátásáról
106/2010.(VI.23.) a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő intézkedési tervének elfogadásáról
107/2010.(VI.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzata munkabérhitelének megszüntetéséről és folyószámla hitelkeretének növeléséről
108/2010.(VI.23.) helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
109/2010.(VI.23.) Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának módosításáról
110/2010.(VI.23.) a 2010. évi kulturális pályázat elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
111/2010.(VI.23.) az egészségügyi központ létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról
112/2010.(VI.23.) a Balassagyarmat, 055/4 hrsz-ú ingatlan ( leendő házgyár területe) adásvételi szerződésének módosításáról

113/2010.(VI.23.) az iparűzési adóbevétel csökkentése miatt szükséges intézkedésekről
114/2010.(VI.23.) Madách liget 11. II. lh. IV/1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
115/2010.(VI.23.) Balassagyarmat, Dózsa Gy. 41,(B. tetőtér 6. szám alatti lakás hasznosításáról
116/2010.(VI.23.) a Képviselő-testület 2010.II. félévi munkatervének elfogadásáról
117/2010.(VI.23.) Garam-Ipoly-Gödöllő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Garam-Ipoly-Gödöllő EGTC) létrehozásáról
118/2010.(VI.23.) Ipoly Eurórégió Határon Átnyúló Együttműködés tagsági jogviszonyának
felülvizsgálatáról
119/2010.(VI.23.) a 2010.(évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának
igényléséről
120/2010.(VI.23.) Közbeszerzési Bizottság 2008-2009. évben átruházott hatáskörben hozott
döntései elfogadásáról
121/2010.(VI.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosításának elfogadásáról
122/2010.(VI.23.) Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról
123/2010.(VI.23.) Mikszáth Kálmán Középiskola telephelyeinek önkormányzataival megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
124/2010.(VI.23.) a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont
fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosításáról
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125/2010.(VI.30.) a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelőintézetben” tárgyú benyújtandó pályázat egyes
részeinek elkészítéséről
126/2010.(VI.30.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozatának elfogadásáról
127/2010.(VI.30.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról
128/2010.(VI.30.) a 123/2010.(VI.23.) határozattal elfogadott Együttműködési megállapodás
módosításáról
129/2010.(VI.30.) a közoktatás működését érintő döntések meghozataláról szóló 102/2010.
(VI.23.) határozat módosításáról
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130/2010.(VII.14.) Balassagyarmat
Város
Hivatásos
tűzoltóparancsnokának kinevezéséről

Önkormányzati

Tűzoltóság

131/2010.(VII.14.) az ÁNTSZ kérelme vonatkozásában kiadott állásfoglalásról
132/2010.(VII.14.) a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
133/2010.(VII.14.) a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
134/2010.(VII.14.) a
Központi
Óvoda
alapító
okiratának
103/2010.(VI.23.) határozat módosításáról

módosításáról

szóló

135/2010.(VII.14.) a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló
104/2010.(VI.23.) határozat módosításáról
136/2010.(VII.14.) az
új
autóbusz-pályaudvaron
létesítendő
kerékpártároló
és
utastájékoztatási rendszer kiépítéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról
szóló 256/2009.(X.23.) határozat módosításáról
137/2010.(VII.14.) a Szügyi út, Nyírjesi utca, Leiningen K. utca és Május 1. utca
kereszteződésében
megépülő
körforgalom
többlet
sajátforrás
biztosítására
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------138/2010.(VII.30.) Balassagyarmat város Akcióterületi Tervének elfogadásáról
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139/2010.(VIII.19.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2010. évi Intézkedési
tervének elfogadásáról
140/2010.(VIII.19.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg felvételének támogatásáról
141/2010.(VIII.19.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
142/2010.(VIII.19.) a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
143/2010.(VIII.19.) az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Hulladékgazdálkodási Társulással kötendő megállapodás jóváhagyásáról
144/2010.(VIII.19.) Párkányi Raab Péter Fráter Erzsébet szobrának újraállításáról
145/2010.(VIII.19.) a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolában foglalkoztatottak
létszámának módosításáról
146/2010.(VIII.19.) a Madách liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
147/2010.(VIII.19.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti helyiség hasznosításáról
148/2010.(VIII.19.) a Nógrád Megyei Önkormányzattal történő Balassagyarmat, Patvarci u.
2., 2/A szám alatti épületek beruházási és felújítási munkáinak elvégzéséről szóló megállapodás megkötéséről
149/2010.(VIII.19.) a Nógrád Megyei Önkormányzattal fennálló megállapodás módosításáról

150/2010.(VIII.19.) a Balassagyarmat, Ady E. u. 27., 46/2 hrsz. alatti ingatlan elidegenítéséről és a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról
szóló 88/2010.(V.26.) határozat módosításáról
151/2010.(VIII.19.) nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám
túllépésének engedélyezéséről
152/2010.(VIII.19.) a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
alapító okiratának módosításáról
153/2010.(VIII.19.) a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról
154/2010.(VIII.19.) a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
155/2010.(VIII.19.) a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról
156/2010.(VIII.19.) a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító
okiratának módosításáról
157/2010.(VIII.19.) az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények
2010/2011. tanévi beiskolázásának meghatározásáról szóló 249/2009.
(X.23.) határozat módosításáról
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------158/2010.(IX.15.)
159/2010.(IX.15.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója során a
vállalkozási szerződésben biztosított késedelmi kötbérigénnyel kapcsolatos döntés meghozataláról
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg felvételének támogatásáról szóló 140/2010.(VIII.19.) határozat módosításáról

160/2010.(IX.15.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg felvételéhez kapcsolódó döntések meghozataláról

161/2010.(IX.15.)

a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

162/2010.(IX.15.)

a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolában foglalkoztatottak létszámának módosításáról

163/2010.(IX.15.) „a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése” című projekt
keretében beszerzendő eszközökre vonatkozó szállítási szerződés megkötéséről
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------164/2010.(IX.29.) a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozását előkészítő bizottság
tagjainak megválasztására
165/2010.(IX.29.)

Balassagyarmat
adományozásáról

Város

Önkormányzata

kitüntetéseinek

166/2010.(IX.29.)

Petrovics Sándor temetési segély megállapítása iránti kérelmének
elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

167/2010.(IX.29.)

Tóth Józsefné állattartási ügyében meghozott határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálásáról

168/2010.(IX.29.)

a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

169/2010.(IX.29.)

a Svájci – Magyar Együttműködési program keretében támogatásban
részesült „Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése”
című pályázat támogatási ajánlatának elfogadásáról és a
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról

170/2010.(IX.29.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről

171/2010.(IX.29.)

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásáról

172/2010.(IX.29.)

a Városi Bölcsőde által ellátott feladatok integrálásáról

173/2010.(IX.29.)

az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Balassagyarmaton” című
pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról

174/2010.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 68. szám alatti 871/1 hrsz-ú ingatlan
elidegenítéséről

175/2010.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan bontásáról

176/2010.(IX.29.)

a Rákóczi u. 3. szám alatti 25 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

177/2010.(IX.29.)

szándéknyilatkozat a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti
ingatlan (Bobula-ház) bérleti szerződésének meghosszabbításáról

178/2010.(IX.29.)

a Szabó Lőrinc emléktábla elhelyezéséről

179/2010.(IX.29.)

jogcím nélküli lakáshasználó jogviszonyának rendezéséről

180/2010.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. em. 4. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról

181/2010.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 2. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról

182/2010.(IX.29.)

nevelési-oktatási intézmények nevelési év, tanév közbeni maximális
osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

a Madách liget 14. I. lh. 4. em. 2. ajtószám alatti önkormányzati
tulajdonú lakás elidegenítéséről
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------183/2010.(IX.29.)

184/2010.(X.01.)

a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő
Városközpont fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja”
tárgyban
lefolytatott
közbeszerzési
eljárás
eredményének
megállapításáról

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

185/2010.(X.13.)

MEDVÁCZ LAJOS polgármester illetményének megállapításáról

186/2010.(X.13.)

MEDVÁCZ LAJOS polgármester költségátalányának megállapításáról

187/2010.(X.13.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban
álló alpolgármesterének megválasztásáról

188/2010.(X.13.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban
álló alpolgármestere illetményének megállapításáról

189/2010.(X.13.)

Csach Gábor alpolgármester költségátalányának megállapításáról

190/2010.(X.13.)

az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról

191/2010.(X.13.)

a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztásáról

192/2010.(X.13.)

a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

193/2010.(X.13.)

az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról

194/2010.(X.13.)

a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

195/2010.(X.13.)

Medvácz Lajos polgármester Horváth Endre Kiadványi Alapítvány
kuratórium elnöki tisztség betöltéséhez történő hozzájárulásról

196/2010.(X.13.)

Medvácz Lajos polgármester Mohácsy József Alapítvány kuratórium
elnöki tisztség betöltéséhez történő hozzájárulásról

197/2010.(X.13.)

Medvácz Lajos polgármester Kertész István Alapítvány kuratórium
tagsági tisztség betöltéséhez történő hozzájárulásról

Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon,
valamint
Balassagyarmat
Város
Alpolgármestere mobiltelefon
használatának engedélyezéséről
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------198/2010.(X.13.)

199/2010.(X.28.)

a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2009-2010. évi beszámolójának elfogadásáról

200/2010.(X.28.)

a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása 2009-2010. évi beszámolójának elfogadásáról

201/2010.(X.28.)

az önkormányzat által fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázásának meghatározásáról

202/2010.(X.28.)

Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

203/2010.(X.28.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011-2015. évekre vonatkozó
stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról

204/2010.(X.28.)

a humán papíllómavírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati
támogatásról

205/2010.(X.28.) a város egyes területeinek dohányzásmentes övezetté való nyilvánításáról
206/2010. (X.28.) a 2010. évi Állami Számvevőszék ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési
terv elfogadásáról
207/2010.(X.28.) Dr. Megyery István Cs. és Kir. Kamarás, M. Kir. Koronaügyész-helyettes
emlékére emléktábla elhelyezéséről
208/2010.(X.28.)

Balassagyarmat, Patvarci u. 2.,2/A. szám alatti épületek beruházási és
felújítási munkái költségeinek viseléséről szóló megállapodást jóváhagyó
148/2010.(VIII.19.) határozatnak – a Nógrád Megyei Önkormányzat által
kezdeményezett – módosításáról

209/2010.(X.28.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A szám alatti 438 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

210/2010.(X.28.)

a Balassagyarmat, 1835/113 ls 1835/114 hrsz-ú ingatlanok (Springadomb) hasznosításáról

211/2010.(X.28.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B.tetőtér 6. szám alatti lakás hasznosításáról

212/2010.(X.28.)

a Bercsényi u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában benyújtandó felterjesztésről

213/2010.(X.28.)

a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról

214/2010.(X.28.)

a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról

215/2010.(X.28.)

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító
okiratának módosításáról

216/2010.(X.28.)

a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról

217/2010.(X.28.)

a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
alapító okiratának módosításáról

218/2010.(X.28.)

a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról

219/2010.(X.28.)

Balassagyarmat Város Esélyegyenlőségi Fóruma Cselekvési Tervének
jóváhagyásáról

220/2010.(X.28.)

a balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának felújítása tárgyú pályázat visszavonásáról

221/2010.(X.28.)

Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal megkötendő megbízási szerződés elfogadásáról

222/2010.(X.28.)

Széles Gábor és Szélesné Gyebnár Anett Balassagyarmat, Kondor E. u.

2. szám alatti lakásépítés lakáscélú kölcsönének pénztartozásra vonatkozó kamatának rendezéséről
223/2010.(XI.25.) Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosítására
224/2010.(XI.25.) Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem
lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
225/2010.(XI.25.) Balassagyarmat, Thököly u. 35. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás
céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
226/2010.(XI.25.) Balassagyarmat, Kossuth u. 39. fsz. 6. szám alatti ingatlan (Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete részére történő) hasznosításáról
227/2010.(XI.25.) Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 5. szám alatti lakás hasznosításáról
228/2010.(XI.25.) helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007.(XI.01.) rendelet módosítására vonatkozó tervezet megküldéséről
229/2010.(XI.25.) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról
230/2010.(XI.25.) nevelési-oktatási intézmények nevelési év, tanév közbeni maximális
osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
231/2010.(XI.25.) Balassagyarmat, Szent Imre u. 1/A. II. emelet 9. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosításáról
232/2010.(XI.25.) Balassagyarmat, Kossuth u. 50. fsz. 3. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
233/2010.(XI.25.) Hátrányos Helyzetű Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról ( Bálint Fruzsina támogatásáról)
234/2010.(XI.25.) Hátrányos Helyzetű Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról ( Koplányi Kitti támogatásáról)
235/2010.(XI.25.) Hátrányos Helyzetű Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról ( Plangár Petra támogatásáról)
236/2010.(XI.25.) Hátrányos Helyzetű Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról ( Szvetlik Bianka támogatásáról)
237/2010.(XI.25.) Hátrányos Helyzetű Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról ( Szlatinszky Ivett támogatásáról)
238/2010.(XI.25.) Hátrányos Helyzetű Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról ( Gombolai Dávid támogatásáról)
239/2010.(XI.25.) Hátrányos Helyzetű Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról ( Gombolai Dorina támogatásáról)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------240/2010.(XII.17.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet az irányított betegellátási
modellkísérletben való részvételéért megillető támogatással kapcsolatos

nyilatkozat jóváhagyásáról
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------241/2010.(XII.23.) a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározásáról
242/2010.(XII.23.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról
(Kovács Ferenc részére)
243/2010.(XII.23.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Vas Ágnes
részére)
244/2010.(XII.23.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról ( Dr. Stella
Leontin részére)
245/2010.(XII.23.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (a Balassagyarmati Egészségvédők Egyesülete részére)
246/2010.(XII.23.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról ( Kiss László
részére)
247/2010.(XII.23.) „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratóriumi
tagjainak megválasztásáról és a kuratórium elnöke és tagjai megbízásának meghosszabbításáról
248/2010.(XII.23.) „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról, valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság elnöke és
tagjai megbízásának meghosszabbításáról
249/2010.(XII.23.) a „Horváth Endre” –díj adományozásáról
250/2010.(XII.23.) az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács tagjainak megválasztásáról
251/2010.(XII.23.) a Balassagyarmat Városüzemeltetési kft. Felügyelő Bizottsága tagjának
megválasztásáról
252/2010.(XII.23.) az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 0130/23 hrsz-ú
ingatlan hasznosításáról
253/2010.(XII.23.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodahelyiség használatáról
254/2010.(XII.23.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról
255/2010.(XII.23.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 4. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
256/2010.(XII.23.) a Balassagyarmat, Zichy u. 7. földszint 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
257/2010.(XII.23.) a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének elfogadásáról
258/2010.(XII.23.) Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
259/2010.(XII.23.) Hugyag Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulásból történő kizárásáról
260/2010.(XII.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2015 között lakásgazdálkodási koncepciójának elfogadásáról

261/2010.(XII.23.) Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról
262/2010.(XII.23.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet az irányított betegellátási
modellkísérletben való részvételéért megillető támogatás felhasználásáról
263/2010.(XII.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
koncepciójáról
264/2010.(XII.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről
265/2010.(XII.23.) a költségvetést érintő döntések meghozataláról
266/2010.(XII.23.) a sport és kulturális támogatások felhasználásáról
267/2010.(XII.23.) a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásáról
268/2010.(XII.23.) a helyi járati autóbusz közlekedés működési támogatásáról
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az
alábbi pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
38.550.- eFt bevétellel,
37.331.- eFt költséggel és ráfordítással.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Házy Attila ügyvezető igazgató
Határidő: 2010. január 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
2010. évi célok meghatározásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó 2010. évi egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező
alábbi főbb célokat az alábbiakban határozza meg:
A.) Általános célok:
a.) az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok, feladatok
időarányos megvalósításának elősegítése, ill. abban való közreműködés
b.) az egészségügyi, oktatási, szakképzési
hatékonyságának javítása, racionalizálása,
c.)

szolgáltató

rendszer

a
körjegyzői feladatok
ellátására Ipolyszög
és Patvarc
Önkormányzataival kötött megállapodásban foglaltak végrehajtása,

működési
Községek

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 tájékoztatása,
felvilágosítása, ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása,

g.) ügyintézés törvényességi színvonalának emelésével elérni, hogy csökkenjen az
eredményes jogorvoslatok száma,
h.) belső szervezeti egységek közötti kommunikáció javítása,
i.)

a közigazgatási tevékenység informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése,
figyelemmel az elektronikus ügyintézés bevezetésére, az önkormányzat informatikai
stratégiájában meghatározott feladatok időarányos teljesítésére,

j.)

2010. évi választások törvényes
előkészítése, végrehajtása.

lebonyolításával

összefüggő

feladatok

B.) Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok:
a.) Biztosítani kell a képviselőtestület 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 2010. évi költségvetési rendeletének maradéktalan betartása,
különös tekintettel a takarékos 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,
folyamatban lévő beruházások, projektek időarányos teljesítése.

e.) Az apparátus és a képviselők érdemibb munkakapcsolatának biztosítása, a testületi,
illetve a bizottsági üléseken felvetett problémák megoldásának visszacsatolása
(írásbeli válasz, egyebekben szóbeli visszajelzés).
C.) 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;
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban megfogalmazott célok
figyelembevételével a hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit
határozza meg.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2010.
évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok figyelembevételével határozza meg
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményeit és a kitűzött
teljesítménykövetelmények értékelésének eredményéről a Képviselő-testület 2011.
januári ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: kitűzésre: 2010. február 28., tájékoztatásra 2011. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos
állományában szolgálatot teljesítők 2010. évi teljesítménykövetelmények
alapját képező célok meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományában szolgálatot teljesítők
részére 2010. évre az alábbi teljesítménykövetelményi célokat határozza meg:
a) Szakhatósági tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani
vizsgálatára, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesülésére.

hatáskör

b) A tűzoltóság által végrehajtandó hatósági ellenőrzések legyenek feltáró jellegűek, a
feltárt hiányosságok minden esetben a megfelelő jogszabályhelyre történő
hivatkozással kerüljenek megállapításra, ill. a hiányosság súlyosságának megfelelő
szankció kerüljön alkalmazásra.
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, a
kölcsönös támogatás és nyitottság alapján erősíteni kell az együttműködést.
d) A parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötött egyesületekkel erősíteni
kell a szakmai együttműködést, továbbképzésükben történő közreműködéssel,
gyakorlatokba történő bevonásukkal segíteni szakmai felkészültségük fejlesztését.
e) Szakmai tevékenység során törekedni kell a vonatkozó jogszabályok előírásainak
maximális érvényesítésére, valamint a megváltozott tűzvédelmi jogszabályok, ill. a
Ket. következetes alkalmazására.
f)

Gondoskodni kell az állomány, ill. az időközben felszerelt fiatal tűzoltók szakma,
szakmai tűzoltóverseny és tűzoltó sport iránti elkötelezettség kialakításáról,
motiválásuk kidolgozásáról és elősegíteni a szakmai- és sportversenyekre történő
eredményes felkészülést valamint az azokon való részvételt.

g) Meg kell követelni és rendszeresen ellenőrizni az állomány képzésének,
továbbképzésének minőségét, hatékonyságát, a tűzmegelőzési állomány minden
tagja feleljen meg a tűzvizsgálat végzését szabályozó rendelet előírásainak.
h) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az illetékességi és működési területen a
veszélyforrások változásait, azok feltárását és biztosítani kell a megelőzési,
szakhatósági, propaganda és tűzvizsgálati tevékenységi további magas szintű
ellátását.
i)

Folytatni kell a szakmai szempontok maximális érvényesítése mellett a
költségtakarékos és ésszerű gazdálkodást, a prioritások meghatározásával,
átgondolt, arányos költségráfordításokkal, biztosítani kell állomány használatában
lévő vagyontárgyak állagának megóvását. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
megjelenő pályázatokat és az ebben rejlő lehetőségeket maximálisan ki kell
kihasználni.

j)

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.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak
tűzoltóparancsnok részére történő megküldésével hívja fel figyelmét, hogy az 1.)
pontban meghatározott célok alapján a hivatásos állomány tagjai részére a személyre
szóló teljesítménykövetelményeket határozza meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak alapján
határozza meg Kertész Ferenc alezredes, tűzoltó-parancsnok 2010. évi
teljesítménykövetelményét.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a PPP konstrukció keretében megvalósult Tornaterem projekthez
kapcsolódó Szolgáltatási szerződés 2. sz. módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező szerződésmódosítás-tervezet szerinti tartalommal elfogadja a Szolgáltatási
szerződés 2. sz. módosítását.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 03.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetének 2009/2010. évi
beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetének
2009/2010 évi beszámolóját.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az
alábbi pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
173.266.- eFt bevétellel,

173.266.- eFt költséggel és ráfordítással.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft ügyvezetőjét
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató
Határidő: 2010. január 31.
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2009. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról és a 2010. évi térítési díjak megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú, tábor megnevezésű ingatlan
2009. évi működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a tábor 2010. 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.) A 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 a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények
tanulóinak, közalkalmazottainak 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.
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési
díjat fizetni.
2. d.) Egyéb felnőtt vendégek részére a térítési díj mértéke:

2.000.- Ft/fő/éj

2. e.) 40 fő feletti csoportlétszám esetén az iskola igazgatója dönthet a kedvezmény

mértékéről, mely nem lehet magasabb a fentiekben meghatározott díjtételek 30 %-ánál.
2. f.) 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 2010. január 31-ig írásban értesítse.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
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.
2.) A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 9/2009.(I.27.) határozattal
módosított, 50/2008.(II.27.) határozattal elfogadott együttműködési megállapodást.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézetben tárgyú pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati kiírásra a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet fejlesztése céljából.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetve a Közbeszerzési Bizottság Elnökét
a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
3.) A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő testület márciusi
ülésére terjessze elő a pályázat végleges költségvetését, illetve a szükséges önerő
mértékét.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a „Tanulói laptop program Balassagyarmaton” című pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
„Tanulói laptop program Balassagyarmaton” tárgyban a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése – Tanulói laptop program című pályázati kiírásra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2 tárgyú pályázatának támogatásáról és a
megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2 (TIOP2.2.2-08/2-2009-0010 című, a TIOP-2.2.2/08/2F számú, „A sürgősségi ellátás – SO1
és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására”
című pályázati kiírásra benyújtott és támogatásban részesített pályázatát.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő
pénzügyi fedezetét, 46.607.339,- Ft-ot a 2010. és 2011. évi költségvetésének terhére
biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának elfogadására
1.) A Képviselő-testület elfogadja az e határozat mellékletét képező Nyírjesi - tavakra
vonatkozó Egységes Kezelési Szabályzatát.
2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.
évi közfoglalkozatási tervét a mellékelt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatási
tervnek a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához,
valamint az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Balassagyarmati
Kirendeltségéhez történő megküldéséről.
Határidő: 2010. február 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2010.(I.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 Nonprofit Kft-t
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t,
hogy amennyiben lehetőség nyílik állami források igénybevételére a közfoglalkoztatásszervezők foglalkoztatásának támogatására, valamint a közcélú foglalkoztatottak
munkaeszközökkel való ellátásának támogatására, úgy a kiírásra kerülő felhívás alapján
nyújtson be pályázatot a kiírásban meghatározottak és a jogszabályi előírások
figyelembe vételével.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2010.február 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Zoltánné Járja Orsolya a Foglalkoztatási Kft. ügyvezetője

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a közcélú foglalkoztatást elősegítő megállapodás elfogadásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal

elfogadja a közcélú foglalkoztatást elősegítő, a nem önkormányzati alapítású és
fenntartású, a közcélú munkavégzés keretében munkaerőt igénylő intézményekkel,
alapítványokkal és egyéb foglalkoztatókkal megkötendő MEGÁLLAPODÁST.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az igénylő
foglalkoztatókkal aláírja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója során a
vállalkozási szerződésben biztosított késedelmi kötbérigénnyel kapcsolatos
döntés meghozataláról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház
– Rendelőintézet rekonstrukciója során – 3. jelű épület esetében - a vállalkozási
szerződésben biztosított késedelmi kötbérigényét nem érvényesíti.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Medvácz Lajos – polgármester
Határidő:
2010. január 31.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati fenntartású intézményi konyhák további működésére vonatkozó
intézkedési terv elfogadásáról szóló 292/2009.(XI.25.) határozat
módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a az önkormányzati
fenntartású intézményi konyhák további működésére vonatkozó intézkedési terv
elfogadásáról szóló 292/2009. ( XI.25.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az
alábbiak szerint módosítja:
a.) A Határozat 1.1. pontjának utolsó francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész
lép:
„a Városi Idősek Otthona létszámából 1 fő leépítésre kerül”
b.) A Határozat 1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
A Madách Kollégiumnál működő konyha vonatkozásában:
- a konyhai létszámból 0,5 fő leépítésre kerül, további 0,5 fő bérköltségét az
intézmény saját költségvetésében kigazdálkodja
c.) A Határozat 1.4. pontja helyébe az alábbi 1.4. pont lép:
A GAMESZ által fenntartott főzőkonyhák vonatkozásában:
- egy fő létszámleépítésre kerül sor

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, intézményvezetők

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(egységes szerkezetben)
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. § (2) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdés a.) és c.) pontjaiban kapott
felhatalmazás és az 2államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 13. §-ában meghatározottak figyelembevételével, a 135/2009.(V.27.) határozattal
jóváhagyott alapító okiratban foglaltak részletezésére megalkotott és a 18/2010.(I.26.) határozatával
jóváhagyott Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse Balassagyarmat
Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és
alkalmazottak feladatait és jogkörét, a működés szabályait.
A Hivatal belső szervezeti egységeinek feladatait, működési szabályait az Ügyrend részletezi.
A dolgozóit megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat a Képviselő-testület
rendeletben szabályozza.
A Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben foglaltak figyelembevételével a jegyző adja ki.
1.
A Hivatal megnevezése, címadatai
1.) A Polgármesteri Hivatal elnevezése:
Rövidített neve:

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Hivatal

2.) A Polgármesteri Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.
3.) A Hivatal levelezési címe:
1
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2660 Balassagyarmat, Pf. 58.

Módosította a 219/2011.(X.28.) határozat 1. pontja.
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 1. pontja.

Telefon:
Fax:

06(35)505-900; 06(35)505-925
06(35)300-782

4.) E-mail címe:

bgyarmat@profinter.hu

5.) Honlapja:

www.balassagyarmat.hu

6.) A Hivatal illetékességi területe:
- Balassagyarmat város közigazgatási területe,
- Körjegyzőségi feladatok ellátása Patvarc község vonatkozásában 1992. január 1-től,
- Körjegyzőségi feladatok ellátása Ipolyszög község vonatkozásában 2006. október 31-től,
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben megjelölt települések közigazgatási területe
Drégelypalánk község kivételével,
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(Xii.23.) Korm. rendelet szerinti települések
közigazgatási területe,
- az ország területére kiterjedő illetékesség az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi
területéről rendelkező 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerinti települések közigazgatási
területe,
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható eges termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet szerint.
2.
A Hivatal jogállása, irányítása
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok működésével, valamint
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok, valamint a 3nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátására
a 24/1990.(XI.13.) határozatával, 1990. június hó 13. napjával alapította a Hivatalt.
2.) A Hivatal – a Képviselő-testület 135/2009.(V.27.) határozatával egységes szerkezetben
elfogadott, 2009. május 27. napján kelt – alapító okirat szerint közhatalmi, önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv, mely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, önálló jogi
személy.
3.) A Hivatal irányító (felügyeleti) szervének neve, székhelye:
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.
4.) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja
a Hivatalt:
a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti
tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,
c) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
d) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző, intézményvezetők és a
gazdasági társaságok vezetői tekintetében,
e) Ipolyszög és Patvarc község polgármestere az a.) és c.) pontokban foglalt feladatok
tekintetében a községek vonatkozásában ugyanezen jogok gyakorlására jogosultak,
f) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,
egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,
g) dönt a képviselő-testület átruházott hatáskörökben.
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Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 2/a. pontja.

5.) A polgármester munkáját egy fő főállású alpolgármester segíti, aki feladatait a polgármester által
meghatározottak szerint látja el.
6.) A Hivatal vezetője a képviselő-testület által kinevezett jegyző.
a.) A hivatalt a jegyző vezeti és képviseli,
b.) a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellátja Ipolyszög és Patvarc községekben a körjegyzői
feladatokat,
c.) felelős a hivatal szakszerű és törvényes működéséért és a képviselő-testület és szervei által
meghatározott feladatok végrehajtásáért,
d.) koordinálja és ellenőrzi a belső szervezeti egységek munkáját, a feladatok ellátásához
utasítást adhat,
e.) a hatékonyabb munkavégzés érdekében eseti vagy rendszeresen ismétlődő feladatok
ellátására munkacsoportot hozhat létre,
f.) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás és a pénzgazdálkodás
rendjét,
g.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, a
kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz, felmentéshez, jutalmazáshoz, a vezetői megbízás
visszavonásához a polgármester egyetértése szükséges,
h.) a vezetők rendszeres beszámoltatásával és közvetlen ellenőrzésével figyelemmel kíséri a
hivatali feladatok végrehajtását, a hivatal működéséről rendszeresen tájékoztatja a
polgármestereket.
7.) A jegyzőt a képviselő-testület által – a jegyző javaslatára – kinevezett aljegyző helyettesíti, aki
ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Az általános helyettesítési jogkör csak kivételes
esetben terjed ki a kinevezésre, vezetői megbízásra, felmentésre, vezetői megbízás
visszavonására, munkaviszony megszüntetésére, összeférhetetlenség megállapítására, fegyelmi
jogkör gyakorlására.
Az aljegyző tartós távolléte esetén a jegyzőt a humánpolitikai vezető helyettesíti.
8.) Humánpolitikai vezető:
a.) Szükség szerint ellátja a hivatal jogi képviseletét,
b.) a személyzeti – munkaügyi feladatok körében előkészíti a polgármesteri hivatalnál
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőket, illetve munkaviszonyban állókat érintő
munkáltatói intézkedéseket, közreműködik a munkáltatói feladatokhoz kapcsolódó
intézkedések előkészítésében, végrehajtásában, a munkaügyi és személyzeti jellegű belső
szabályzatok kidolgozásában,
c.) végzi, illetve koordinál a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó személyi és
fegyelmi ügyek döntésre való előkészítését, végrehajtását,
d.) kezeli a tisztségviselők, a hivatal munkatársai, valamint az intézményvezetők, gazdasági
társaságok ügyvezetői igazgatói foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos személyi adatait,
az előírt nyilvántartásokat, a közszolgálati adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint őrzi a
vagyonnyilatkozatokat,
e.) végzi és koordinálja a hivatal munkavédelmi, továbbá üzemegészségügyi feladatainak
ellátását,
f.) figyelemmel kíséri a nyugdíjas köztisztviselők szociális helyzetét, javaslatot tesz
támogatásukra,
g.) gondoskodik a polgármester és a jegyző által kiadott hatályos szabályzatok karbantartásáról.
9.)

4
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Városi főépítész fontosabb feladatai:
a) Ellátja a települések rendezési terveinek és helyi építési szabályzatának elkészítésével,
felülvizsgálatával összefüggő feladatokat;
b) Részt vesz a település épített és természeti környezetének használatával és alakításával
összefüggő önkormányzati rendeletek kidolgozásában;
c) Ellátja a kulturális örökség védelméről szóló hatályos jogszabályban foglalt helyi
örökségvédelmi feladatokat;
d) Kezdeményezi az építészeti és településrendezési tervpályázatokat és részt vesz azok
lebonyolításában;

Beiktatta a 219/2011.(X.28.) határozat 2. pontja.

e) Ellátja a bel- és külterületi, illetve települések közötti közigazgatási határvonal változtatásával
kapcsolatos ügyeket;
f) Területi főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az
illetékességi területet érintő terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakítását;
g) 5Ellátja a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, valamint a Gondnokság
irányítását.
10.) 6A Hivatal létszáma 90 fő, a Hivatal szervezeti egységeinek létszámát Balassagyarmat Város
Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje tartalmazza.
3.
A Hivatal alaptevékenysége
1.)

A Hivatal az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban és az ügyrendben
meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló
állami feladatokat, valamint a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási
és beszámolási feladatokat alaptevékenységként látja el, az alapító általános felügyelete mellett.
7

Ellátandó alaptevékenység: Az önkormányzatok képviselő-testületei, a 8roma nemzetiségi
önkormányzatok, a bizottságok működésével, valamint a polgármesterek, alpolgármesterek és a
jegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a képviselők munkájának segítése, valamint a saját
működésével összefüggő feladatok.
2.) A Hivatal alaptevékenysége:
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2010. január 1-től:
TEÁOR száma: 8411 Általános közigazgatás
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Szakfeladatok:
10
4
4
4
4
4
4

559099
680001

Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4
11

692000

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

12
6

811000

Építményüzemeltetés

6

Beiktatta a 28/2012.(II.23.) határozat 2/b. pontja.
Számozását módosította a 219/2011.(X.28.) határozat 2. pontja. Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 2/c.
pontja.
7
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 3/a. pontja.
8
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 3/b. pontja.
9
A 2009. december 31-ig hatályos TEÁOR kódot, az alaptevékenységi szakágazat és szakfeladat-számokat
törölte a 219/2011.(X.28.) határozat 3. pontja.
10
Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(II.23.) határozat 4. pontja.
11
Beiktatta a 28/012.(II.23.) határozat 5/c. pontja.
12
Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(II.23.) határozat 4. pontja.
5
6

841112
841114
841115
13
841116
841117
841118
14
841126

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

6

841133
15
841154
1841163
1841173
841169

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Statisztikai tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

16

841403

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

2
2

842155
842421

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

889935
889936

Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése

2

890121

17

Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások

2
2
2

Elnevezését módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 5/a. pontja.
Elnevezését módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 5/b. pontja.
15
Beiktatta a 28/2012.(II.23.) határozat 5/c. pontja.
16
Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(II.23.) határozat 4. pontja.
17
Megnevezését módosította a 223/2011.(X.28.) határozat 1/c. pontja.
13
14

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3.) 18
4.) A Hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat.
5.) A feladatok forrását Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a
mindenkor hatályos jogszabályok keretei között összeállított – éves költségvetési rendelete
tartalmazza.
4.19
5.
A Hivatal jelzőszámai
1.)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Törzskönyvi azonosítószám:
Adószáma:
KSH statisztikai számjele:
KSH területi számjel:
Számlavezető pénzintézet:
20
Számlaszám:

450340
1 5450346-2-12
1 5450346-8411-325-12
1213657
OTP Bank RT Balassagyarmat
11741017-15735272

2.) A Hivatal az általa ellátott, illetve szerződésben meghatározott feladatainak számlázásához a
Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) számait használja.
3.) A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat a mindenkor hatályos szabályzatok,
utasítások tartalmazzák.
II.
A Hivatal szervezete és működése
1.
1.) A Hivatal feladatait a belső szervezeti egységek (osztályok, irodák) látják el.
2.) A Hivatal belső szervezeti egységei és elnevezései:
a.) Hatósági Osztály
aa.) Okmányiroda és Igazgatási Csoport
ab.) Építéshatósági Csoport
b.) Pénzügyi Osztály
ba.) Költségvetési Csoport
bb.) Adócsoport
c.) Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési Osztály
ca.) 21
cb.) Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport22
cc.) 23
Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(II.23.) határozat 6. pontja.
A 4. pontot hatályon kívül helyezte a 28/2012.(II.23.) határozat 7. pontja.
20
Az f.) pontot módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 8. pontja.
21
Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(II.23.) határozat 9/a. pontja.
22
Módosítva 32/2011.(III.31.) határozattal
23
Hatályon kívül helyezve 32/2011.(III.31.) határozattal
18
19

d.) Humánszolgáltatási Osztály
da.) Közoktatási és Művelődési Csoport
db.) Szociálpolitikai Csoport
e.) Önkormányzati és Szervezési Osztály
f.) Beruházási Iroda
g.) Gyámhivatal
h.) Humánpolitikai vezető
i.) Város főépítész 24
25
ia.) Gondnokság
3.) A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző, a humánpolitikai vezető és a városi főépítész 26tartozik.
4.) Az osztályok élén vezetői megbízatású osztályvezetők állnak. A 2.e.) pontban meghatározott
osztály vezetőjét osztályvezető-helyettes helyettesíti.27
5.) Az osztályvezetői megbízás, valamint a humánpolitikai vezető, a Beruházási Iroda vezetője
főosztályvezető-helyettesi; az osztályvezető-helyettes és a 2.a.)-d.) pontjában meghatározott
csoportok vezetői, valamint a Gyámhivatal vezetője osztályvezetői megbízásnak felel meg. 28
2.
A Hivatal belső szervezeti egységeinek típusai és jogállásuk
1.) A Hivatal belső szervezeti egységekre tagozódik, melyek jogi személyiséggel nem rendelkeznek.
A szervezeti egységek vezetői, vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők. A vezetői
megbízás formájáról Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezik.
2.) Belső szervezeti egységek:
a.) Osztály: A Hivatal belső szervezeti egysége, mely csoportokra tagozódhat. Az osztállyal
megegyező jogállású önálló szervezeti egységként működik az iroda. Az osztály, iroda élén
osztályvezető áll. Az osztályok és az iroda vezetőit és a humánpolitikai vezetőt – a
polgármester egyetértésével – a jegyző bízza meg határozatlan időre, aki irányítja és vezeti
a szervezeti egység dolgozóinak munkáját.
Feladata:
a.) gondoskodik az adott szervezeti egység ügyrendben meghatározott feladatainak
színvonalas végrehajtásáról a jogszabályokban, testületi döntésekben, valamint a
polgármester és a jegyző szabályzataiban foglaltak szerint,
b.) szervezi, rendszeresen ellenőrzi és értékeli az osztály dolgozóinak munkáját,
meghatározza a belső feladatelosztás rendjét, felelős a belső szervezeti egység
feladatkörébe tartozó közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek szakszerű és
jogszerű intézéséért,
c.) javaslatot tesz az osztály munkatársait érintő kinevezési, felmentési, áthelyezési,
jutalmazási, kitüntetési, fegyelmi és kártérítési ügyben,
d.) a jegyzővel egyeztetve előkészíti az évenkénti teljesítménykövetelményeket és azok
értékelésére vonatkozó javaslatot,
e.) esedékességükkor gondoskodik a minősítések, illetve értékelések alapjául szolgáló
dokumentumok összeállításáról,
f.) dönt az osztály dolgozóinak szabadság-igénybevételéről és engedélyezi a hivatalból való
napközbeni eltávozását,
g.) gondoskodik az adott szervezeti egységen belül az iratkezelési szabályzatban foglaltak
betartásáról és ellenőrzéséről,

Kiegészítve 32/2011.(III.31.) határozattal
Beiktatta a 28/2012.(II.23.) határozat 9/b. pontja.
26
Kiegészítve 32/2011.(III.31.) határozattal
27
4.) pontot beépítette a 32/2011.(III.31.) határozat
28
5.) pontot beépítette a 32/2011.(III.31.) határozat
24
25

h.) gyakorolja a polgármesteri és jegyzői utasításban foglaltak szerint a kiadmányozási
jogot,
i.) gondoskodik a szervezeti egység feladatkörébe tartozó előterjesztések határidőre
történő előkészítéséről,
j.) köteles a képviselő-testületi üléseken, bizottsági üléseken akadályoztatása esetén
helyettesítéséről gondoskodni,
k.) figyelemmel kíséri és közreműködik az intézmények fenntartásával, irányításával
kapcsolatos döntések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében,
l.) gondoskodik a vezetése alatt álló szervezeti egységnél a hivatali ügyfélfogadásra és
munkarendre vonatkozó szabályok betartásáról,
m.) felelős az osztály tevékenységi körébe tartozó információ áramlásáért, a hivatal munkáját
elősegítő, belső szervezeti egységek közötti kapcsolattartásért.
b.)

c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

Csoport: Az osztály belső szervezeti egysége. Az osztályon működő csoportok egymással
mellérendeltségben vannak. Vezetőjét – a polgármester egyetértésével – a jegyző, az
osztályvezetővel történt egyeztetés után bízza meg, aki irányítja és vezeti a csoport
dolgozóinak munkáját.
Felelős a csoport munkaterületéhez tartozó tevékenységek összehangolásáért, folyamatos
és szakszerű ellátásáért és ügyintézői feladatokat is ellátnak.
Önálló ügyintéző: A törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladatot önállóan
vagy saját hatáskörben lát el (anyakönyvvezető, gyámhivatali ügyintézők).
Ügyintéző: A belső szervezeti egységeken belül dolgozik, aki felelős a munkaköréhez
tartozó feladatok célszerű, hatékony, határidőn belüli, szakszerű és törvényes ellátásáért.
Ügykezelő: A hivatali tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat lát el.
A Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó fizikai alkalmazottak
Munkacsoport: A képviselő-testület, a polgármester, illetve a jegyző által meghatározott
feladat végrehajtására és meghatározott időtartamra (a feladat elvégzéséig, teljesüléséig)
hozza létre. Vezetőjét a munkacsoportot létrehozó bízza meg. Működési szabályait a
polgármester által létrehozott munkacsoport esetén a polgármester egyetértésével a jegyző,
egyéb esetben a jegyző állapítja meg.

3.) A Hivatal belső szervezeti egységei közötti koordináció és munkamegosztás rendjét a
polgármester és a jegyző együttes utasításban határozza meg.
3.
Munkakörök meghatározása
1.) A Hivatal köztisztviselői és közszolgálati munkaviszonyban állók által ellátandó feladatokat a
munkaköri leírások tartalmazzák.
Az aljegyző, az osztályvezetők (irodavezetők), a városi főépítész 29 és humánpolitikai vezető
munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a jegyző a felelős. A munkaköri leírás
tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja.
2.) Az osztályvezető felelős a szervezeti egységhez tartozó dolgozók munkaköri leírásának
elkészítéséért és naprakészségéért. A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő
dolgozó aláírásával igazolja.
3.) Az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról a
jegyző gondoskodik.
4.) A hivatal köztisztviselői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvényben foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni, mely munkaköröket a 2. sz.
melléklet tartalmazza.30
4.

29
30

Kiegészítve a 32/2011.(III.31.) határozattal
4.) pontot beépítette a 32/2011.(III.31.) határozat

A Hivatal munkarendje
1.) a Hivatalban a teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők, valamint a
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók heti munkaideje 40 óra.
2.) A Szabályzat rendelkezik a munkaidő munkanaponkénti lebontásáról.
3.) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére tekintettel ettől eltérő munkaidő beosztást is
megállapíthat.
5.
A Hivatal ügyfélfogadási rendje
A Hivatal ügyfélfogadási rendjéről a mindenkor hatályos Szabályzat rendelkezik.
6.
A képviselet rendje
1.) A Hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző látja el. Eseti képviselettel a
hivatal dolgozója is megbízható, aki a képviseletet a jegyző írásbeli meghatalmazásában
foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni.
2.) A Gyámhivatalt a hatáskörét érintő ügyekben az ügyintézők képviselik.
3.) A belső szervezeti egység vezetője képviseleti joggal rendelkezik az általa irányított szervezet
szakmai munkájával összefüggő munkakapcsolatokban.
4.) A hivatal jogi képviseletét a jegyző, az aljegyző látja el.
Az önkormányzatot, illetve szerveit érintő perben meghatalmazottként eljárhat képviselő-testületi
tag, jegyző, aljegyző, jogtanácsos, a hivatal ügyintézője, illetve meghatalmazott ügyvéd.
7.
Hivatali eljárások szabályozása, ügyintézési határidő
1.) A hivatali munkafolyamatok kidolgozása az érintettek bevonásával a jegyző feladata.
2.) A munkafolyamatok szabályozását jogszabály vagy a jegyző írja elő. A jegyző évente értékeli a
Hivatal munkáját és beszámol a képviselő-testületnek az elvégzett munkáról.
Javaslatot készít a képviselő-testület ülésére a következő évi célkitűzésekre,
teljesítménykövetelményekre,
mely
alapján
meghatározza
az
egyes
dolgozók
teljesítménykövetelményeit.
3.) A képviselő-testület az önkormányzati hatósági ügyintézés folyamatainak szabályozására – a
mindenkor hatályos – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott ügyintézési határidőnél rövidebb határidőt rendeletben állapíthat meg.
8.
Lakosság tájékoztatása
1.) A hivatali munkáról, a képviselő-testület döntéseiről, eseményekről, rendezvényekről való
tájékoztatás szervezése a hivatal feladatai közé tartozik.
2.) A lakossági tájékoztatás eszközei:
-

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, a város honlapja,
Városi televízió képújság,
Városi Újság,
Képviselő-testületi ülés közvetítése, az ülésen elhangzott polgármesteri tájékoztató a két ülés
közötti időszak fontosabb eseményeiről,

-

Sajtóreggeli,
Megyei és országos lapok és országos rádió és televízió
Közigazgatási ügyekben szórólapok, irat- és nyomtatványminták

3.) Az önkormányzat működéséről a polgármester, alpolgármester, vagy az arra feljogosított
képviselő jogosult tájékoztatást adni.
4.) A Hivatalt illetően tájékoztatást a jegyző, vagy annak felhatalmazása alapján az aljegyző, vezetők
adhatnak.
5.) A tájékoztatás nem sértheti a személyhez fűződő jogot vagy más egyéb jogos érdeket.
6.) A Hivatalt érintően a tömegkommunikációs eszközökben (rádió, televízió, újságok) megjelent
nyilatkozatokra, véleményekre, cikkekre történő reagálás módjáról a jegyző dönt.

9.
Hivatalon belüli információáramlás és koordináció
1.) A Hivatalon belüli megfelelő információáramlás és belső koordináció biztosítása érdekében a
képviselő-testület ülésein kötelesek részt venni az osztályvezetők, irodavezető, a napirenddel
érintett köztisztviselők és az ülés technikai feltételeit előkészítő, illetve biztosító köztisztviselők is.
2.) A Hivatal belső szervezeti egységei kötelesek a feladatok hatékonyabb megvalósítása érdekében
együttműködni.
A szervezeti egységek kötelesek minden olyan intézkedésnél együttműködni, amelyik a másik
szervezeti egységek feladatait, működési területét érinti, ezért intézkedést megelőzően
egyeztetést tartani.
3.) Értekezletek tartásának rendje:
a.) a jegyző évente egyszer hivatali munkaértekezletet tart,
b.) a Hivatal egységes irányítása érdekében a polgármester hetente egy alkalommal a jegyző és
az alpolgármester bevonásával értekezletet tart,
c.) a jegyző hetente, kedden, vezetői értekezletet tart, melyen esetenként részt vesznek a jegyző
által meghívottak,
d.) az osztályvezetők a munkatársaik részére a feladatoktól függően tartanak munkaértekezletet.
4.) Fogadónapok, intézményi látogatások
a.) A jegyző havonta, előre meghirdetett időpontban fogadónapot tart.
b.) A jegyző vagy az által megbízott személy Ipolyszög és Patvarc községekben előre
meghirdetett időpontban – heti egy alkalommal – tart fogadónapot.
c.) A Hivatal osztályvezetői és érintett munkatársai az önkormányzat intézményeivel, kft-ivel
kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátása érdekében félévente legalább egy alkalommal
tesznek látogatást az intézményeknél.
10.
A Hivatal 31nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladata
Balassagyarmat város, 32 és Patvarc községek 33roma nemzetiségi önkormányzatainak munkáját a
Hivatal a 34nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban, a képviselőtestület által elfogadott rendeletekben és az ügyrendben foglaltak szerint látja el.

Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 10. pontja.
Az „Ipolyszög” szövegrészt törölte a 219/2011.(X.28.) határozat 4. pontja.
33
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 10. pontja.
34
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 10. pontja.
31
32

11.
A Hivatal gazdálkodása
A költségvetés tervezésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a költségvetés és zárszámadása egyes mérlegeinek,
kimutatásainak tartalmi követelményeiről szóló hatályos rendeletben foglaltak szerint a képviselőtestület által elfogadott költségvetési rendelet szabályozza.

12.
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás, utalványozás,ellenjegyzés szabályait külön szabályzatok tartalmazzák, mely
előírások kiterjednek Balassagyarmat Város, valamint Ipolyszög és Patvarc Községekre 35 is. Az erre
vonatkoztatott személyi eljárásrendet az érintett dolgozók munkaköri leírása tartalmazza.
13.
Elemi beszámoló készítésének szabályai
Az elemi beszámoló készítés szabályait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz)
előírásai határozzák meg.
1. A költségvetési beszámolót (féléves és éves) az Áhsz.-ben meghatározott, és a 36Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján közzétett központilag előírt nyomtatvány
formában és tartalommal kell elkészíteni és benyújtani. A 1Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium honlapjáról kinyomtatható központilag előírt nyomtatvány helyettesíthető
elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével ( 37KGR rendszerrel) előállított,
a központilag előírt nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű dokumentumokkal.
Amennyiben az így előállított és kinyomtatott dokumentum tartalmazza az Áhsz. 13. §-ban foglalt
aláírásokat is, akkor az azonos értékű a központilag előírt nyomtatványon elkészített
beszámolóval.
A költségvetési beszámolót három példányban kell megküldeni a felügyeleti szervnek.
2.

Az 38Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési év első félévéről
június 30-ai fordulónappal féléves költségvetési beszámolót készítenek. A féléves költségvetési
beszámolót legkésőbb július 31-éig kell az 39irányító szervnek megküldeni.
A féléves költségvetési beszámolókat a fent meghatározott határidő lejártát követő 8
munkanapon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes 40 Igazgatóságához.
A féléves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentést és az éves költségvetési beszámoló
kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza.

3.

Az 3Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési évről december
31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót készítenek. Az éves költségvetési beszámolót
legkésőbb a következő költségvetési év február 28-áig kell az 4irányító szervnek megküldeni.
Az éves költségvetési beszámolókat a fent meghatározott határidő lejártát követő 8 munkanapon
belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes 41 Igazgatóságához.

A „továbbá Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóságára” szövegrészt hatályon kívül
helyezte a 28/2012.(II.23.) határozat 11. pontja.
36
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 12/a. pontja.
37
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 12/a. pontja.
38
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 12/b. pontja.
39
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 12/b. pontja.
40
Módosította a 32/2011.(III.31.) határozat
41
Módosította a 32/2011.(III.31.) határozat
35

Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) könyvviteli mérleg
b) pénzforgalmi jelentés,
c) pénzmaradvány-kimutatás, 42
d) kiegészítő melléklet.
4. Az éves költségvetési beszámoló garnitúrákat (a központilag előállított, vagy a számítástechnikai
úton előállított és kinyomtatott garnitúrát) az Áhsz. 13. §-ában foglaltak alapján a szerv vezetője
és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni. A borítón továbbá fel kell
tüntetni a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy regisztrációs számát is.
A Polgármesteri Hivatal az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek elemi
költségvetési beszámolóját a beszámoló felülvizsgálatának elvégzését igazoló személy
aláírásával és a beszámoló visszaküldésével hagyja jóvá.
Az éves beszámoló felülvizsgálata a következő területekre terjed ki :
a.) a kiemelt előirányzatok egyezősége az adott költségvetési évre vonatkozó utolsó
módosításhoz,
b.) az eredeti előirányzatok egyeztetése a költségvetéshez,
c.) a főkönyvi kivonat és a mérleg kapcsolatának a vizsgálata,
d.) az analitikus / leltári / adatok és főkönyvi adatok egyeztetése,
e.) záró pénzkészlet egyeztetése,
f.) mérlegjelentés és a mérleg egyezőségének vizsgálata,
g.) pénzmaradvány felülvizsgálata
h.) vagyonnal kapcsolatos egyeztetések,
i.) a 43KGR rendszer lehetséges ellenőrzési pontjainak futtatása
j.) egyéb tartalmi és formai vizsgálat.

5.

A féléves beszámoló során az a.), b.), e.), f.), i.) és j.) pontokban foglaltakat kell elvégezni.
Az adott évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadása után az intézmények részére ki
közlése kerülnek:
a.) az elfogadott beszámoló adatai,
b.) a megállapított pénzmaradvány összege.

6.

Az elfogadott és aláírt beszámoló garnitúra egy példánya az intézmény részére visszaküldésre
kerül.
44

7.

14.
Időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés
45Az

évközi információszolgáltatási kötelezettséget az Ávr.169. §-a "Időközi költségvetési jelentés" és
az Ávr. 170. §-a "Időközi mérlegjelentés" szabályozza.
1.

Az időközi költségvetési jelentést a települési és a nemzetiségi önkormányzat az Ávr-nek
megfelelően a költségvetési év I-III. hónapjáról április 20. napjáig, az I-VI. hónapjáról július 20.
napjáig, az I-IX. hónapjáról október 20. napjáig, az I-XII. hónapjáról a tárgyévet követő év január
20. napjáig küldi meg a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságának.
Az intézmények a benyújtási határidőt öt nappal megelőzően teljesítik az információszolgáltatást a
fenntartó felé.

46

Az „előirányzat maradvány kimutatás, vállalkozási maradvány-kimutatás” szövegrészt hatályon kívül helyezte
a 28/2012.(II.23.) határozat 12/c. pontja.
43
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 12/d. pontja.
44
Hatályon kívül helyezte a 28/2012.(II.23.) határozat 12/e. pontja.
45
Az első mondatot módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 13/a. pontja.
46
Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 13/b. pontja.
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Az időközi költségvetési jelentést a KGR rendszer segítségével kell ellenőrizni a belső tartalmi
összefüggések tekintetében.
A kiemelt előirányzatokat az aktuális költségvetési rendelethez egyeztetni kell.
2.

47

A költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként – a főkönyvi
kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított
– időközi mérlegjelentést készít.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre
vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő 40 napon belül, az éves jelentést az
éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.
Az intézmények a benyújtási határidőt öt nappal megelőzően teljesítik az információszolgáltatást
a fenntartó felé.
Az időközi mérlegjelentést a KGR rendszer segítségével kell ellenőrizni a belső tartalmi
összefüggések tekintetében.

3. A jelentések elkészítésével, ellenőrzésével, összesítésével és továbbításával kapcsolatos
feladatokat és kötelezettségeket a feladattal megbízottak munkaköri leírásai tartalmazzák.
15.
Gazdasági szervezet
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
vezetője a jegyző. A gazdasági szervezet vezetője a pénzügyi osztályvezető48. A gazdasági szervezet
feladatait a Polgármesteri Hivatalon belül több szervezeti egység látja el, melyek az alábbiak:
általános pénzügyi és gazdálkodási feladatokat a Pénzügyi Osztály, üzemeltetéssel, fenntartással,
működtetéssel, a vagyon használatával és hasznosításával a Településfejlesztési, Gazdálkodási és
Városüzemeltetési Osztály, beruházással a Beruházási Iroda, munkaerő és bérgazdálkodással
kapcsolatos feladatok Humánpolitikai Vezető, 49képviselő-testület működésével és a
közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok Önkormányzati és Szervezési Osztály. Az egyes szervezeti
egységekre vonatkozó eljárási szabályok, felelősségi rend külön ügyrendben kerül rögzítésre,
mely(ek)et jelen SZMSZ függeléke tartalmazza.
III.
Záró rendelkezések
1.) Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ-e 2010. február hó 01. napján lép
hatályba.
2.) Az SZMSZ mellékletei/függelékei naprakész állapotban tartásáról a jegyző köteles gondoskodni.
3.) A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata az információ szabadságáról szóló 2005. évi XC. törvény 2. § (1) bekezdés c.)
pontja alapján az internetes honlapon digitális formában közzétételre kerüljön és a helyben
szokásos módon történő megismerését biztosítani köteles.
4.) Az SZMSZ mellékletei:
1. sz. melléklet: Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje
2. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke

50

Módosította a 28/2012.(II.23.) határozat 13/c. pontja.
Második mondatot módosította 95/2010.(V.26.) határozat, hatályos 2010. május 26-tól. Módosította a
28/2012.(II.23.) határozat 14/a. pontja.
49
Kiegészítette a 28/2012.(II.23.) határozat 14/b. pontja.
50
4.) pontot módosította a 32/2011.(III.31.) határozat
47
48

Határidő: 2010. február 10
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
a közösségi szállással kapcsolatos felterjesztésről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmaton
működtetni kívánt közösségi szálló vonatkozásában felterjesztéssel él a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§-a alapján, az alábbi állami
szervekhez:
- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
- Önkormányzati Minisztérium
2. A Képviselő – testület az 1. pontban megjelölt felterjesztés tartalmát az alábbiak
szerint határozza meg:
-

-

Balassagyarmat Város Önkormányzata kapjon részletes tájékoztatást arra
nézve, hogy a közösségi szálló újraindítása mikor, milyen döntés alapján,
hány fővel, milyen további bővítési célkitűzésekkel került elfogadásra
ennek konkrét ismeretében, figyelemmel az önkormányzat kötelező
feladataira, illetve a fentiekben is megjelölt korábbi tárgyalásokra, az
illetékes állami szervek az önkormányzattal egyeztetve hozzanak döntést
az újraindítás kérdésében, annak körülményeiben, illetve az
önkormányzatra ezen döntés következtében kiható kötelezettségek,
többletterhek kezeléséről

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
továbbá arra, hogy a felterjesztésre visszaérkezett válaszokról a képviselő – testület
részére tájékoztatást terjesszen elő.
Határidő: 1. és 2. pont vonatkozásában 2010. január 30.
3. pont vonatkozásában a válaszok megérkezését követő, soron következő
testületi ülés
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a
ingóvagyon értékesítéséről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő – testülete a TÁRNICS
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. működésére szolgáló, a határozat
mellékletét képező, osztatlan közös tulajdonban lévő ingó vagyonának elidegenítését
határozza el. A képviselő-testület a tulajdoni hányadát az üzemeltető Tárnics Kft-nek
ajánlja fel megvételre.

2.

A képviselő-testület a többi tulajdonostárs tulajdoni hányadának elidegenítéséből
származó elővásárlási jogáról lemond.

3.

A képviselő-testület az ingó vagyon eladási árát 21.000.000 Ft + ÁFA összegben
határozza meg. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az osztatlan közös tulajdonban
lévő ingó vagyon értékesítéséből származó bevétel az üzletrészek arányában legyen
felosztva a tulajdonos önkormányzatok között:
A gépek nettó eladási árából az egyes önkormányzatokat megillető
rész
Település

Gépek tulajdoni
hányada

Vételárrész

4 020 000

57,43%

Cserhátsurány

180 000

2,57%

12 060 000
Ft
540 000 Ft

Dejtár

270 000

3,86%

810 000 Ft

Érsekvadkert

720 000

10,29%

2 160 000 Ft

Herencsény

140 000

2,00%

420 000 Ft

Hugyag

170 000

2,43%

510 000 Ft

Nógrádmarcal

100 000

1,43%

300 000 Ft

Őrhalom

200 000

2,86%

600 000 Ft

Patak

190 000

2,71%

570 000 Ft

Patvarc

130 000

1,86%

390 000 Ft

Szanda

150 000

2,14%

450 000 Ft

Szügy

270 000

3,86%

810 000 Ft

Ipolyszög

170 000

2,43%

510 000 Ft

Terény

90 000

1,29%

270 000 Ft

Csesztve

70 000

1,00%

210 000 Ft

Csitár

90 000

1,29%

270 000 Ft

Ilíny

40 000

0,57%

7 000 000

100,00%

120 000 Ft
21 000 000
Ft

Balassagyarmat

4.

Osztási
arány

A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2010.( II.17.) határozata
az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő
beíratása időpontjának meghatározásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő
beíratásának időpontját
2010. március 25. (csütörtök, 8-17 óráig),
március 26. ( péntek, 8-17 óráig),
március 27. (szombat, 8-12 óráig) időpontokban határozza
meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvodába 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: 2010. február 19.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
4./ A Képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőit, hogy az óvodai jelentkezés és a
tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása időpontjának nyilvánosságra
hozataláról gondoskodjanak.
Határidő: 2009. február 19.
Felelős: intézményvezetők

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő - testületének
22/2010. (II. 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, továbbá mérlegkölcsönzési díj mértékét – figyelemmel a

vásárokról és piacokról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakra
– 2010. évben nem emeli meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában elfogadott döntésről
a piacon tájékoztató közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2010. február 26.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2010.(II.17.) 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 2010. március 1.
napjával az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 3. pontjának első francia bekezdése törlésre kerül.
2. 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 megküldéséről.
Határidő: 2010. március 5.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3. A Képviselő-testület utasítja a Madách Imre Városi Könyvtár vezetőjét, hogy az
intézmény telephelyeiben történt változásnak megfelelően szükséges vezetői
intézkedéseket és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását terjessze
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének illetékes bizottsága
elé.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Pálinkás Katalin igazgató

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2010.(II.17.) határozata
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 az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletben közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése támogatás igénybevételére.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját
forrásrészt - előreláthatóan bruttó 4.000.000,- Ft-ot - a 2010. évi költségvetésében
biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2010.(II.17.) határozata
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járóbeteg szakellátó
központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése /ÉMOP-20094.1.1/A
tárgyú pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Észak-Magyarországi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás
korszerűsítése (ÉMOP-2009-4.1.1/A) című pályázati felhívásra.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját
forrásrészt - előreláthatóan bruttó 6.000.000 Ft-ot - a 2010. évi költségvetésében
biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéhez.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2010.(II.17.) h a t á r o z a t a
MEDVÁCZ LAJOS polgármester illetményének és költségátalányának
megállapításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény 3. §. (1) - (2) kezdésében foglaltak alapján MEDVÁCZ LAJOS
polgármester illetményét 2010. január hó 1. napjától bruttó 526.500.-Ft/hó összegben,
költségátalányát a 18. §. (2) bek. alapján illetménye 30 %-ában, 157.950.-Ft-ban
állapítja meg.
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2010.(II.17.) h a t á r o z a t a
CSACH GÁBOR alpolgármester illetményének és költségátalányának
megállapításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 3. §. (2) és (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján CSACH
GÁBOR alpolgármester illetményét 2010. január hó 1. napjától bruttó 410.000.- Ftban, költségátalányát illetménye 20 %-ában, 82.000.-Ft-ban állapítja meg.
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2010.(II.17.) határozata
a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézetben tárgyú pályázat költséglimiteinek meghatározásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati kiírásra a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet fejlesztése céljából.
2. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő testület márciusi
ülésére terjessze elő a pályázat végleges költségvetését, illetve a szükséges önerő
mértékét az alábbi költséglimitek figyelembevételével:
Kiemelt kötelező feladat:
Központi sterilizáló kialakítása a jelenlegi szülészet
(3.a) padlásterében
+ eszközbeszerzés
Diagnosztikai (labor rtg, CT, gyógyszertár) épület
energetikai (gépészet, nyílászárók, szigetelés)

26 millió Ft
18 millió Ft
500 millió Ft

felújítása, tüdőszűrő állomás beköltöztetése,
korszerűsítése
Új diagnosztikai és laboreszközök beszerzése
orvostechnológus költséggel
Választható támogatott fejlesztés:
A Neurológia beköltöztetése a régi Belgyógyászati
épület (2.) emeletére
A Főépületet a 2-es épülettel összekötő 1/b "Liftes
nyaktag" épületrész kialakítása
Szükségáramforrás
Fejlesztés mindösszesen:
A pályázott bruttó összegnek megfelelő 10-15%-os
egyéb költségek:
projektmenedzsment
pályázatírás
tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek, tervezői
művezetés)
közbeszerzés
általános költségek
Mindösszesen pályázott
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

200 millió Ft
154 millió Ft
35 millió Ft
20 millió Ft
Bruttó 953 millió Ft
48 millió Ft
10 millió Ft
35 millió Ft
10 millió Ft
12 millió Ft
Bruttó 1.068 millió Ft

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2010.(II.17.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete iroda céljára, pályázati
eljárás nélkül bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti 36 m 2-es
helyiséget a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Balassagyarmati Szervezete részére
2010. március 01-től 2010. április 30-ig, az alábbi feltételekkel:
- a bérleti díj összege: 40.000,-Ft + ÁFA/hó,
- bérlet időtartamára szóló – bruttó: 100.000,-Ft – bérleti díj összegét a szerződés
összegét a szerződés megkötése előtt egy összegben meg kell fizetni,
- a fentieken túl a bérlő a helyiségre felmerülő rezsiköltségeket utólagosan számla
ellenében köteles megtéríteni,
- a bérlő saját költségén elvégezheti a helyiség, iroda céljára történő kialakítását és a
felmerült költségek bérleti díjba történő beszámítását nem kérheti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően a bérleti szerződést megkösse.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2010. február 26.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2010.(II.17.) h a t á r o z a t a
a Helyi Birtokhasznosítási Bizottságba történő bizottsági tag delegálásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról
szóló 2001. évi CXVI. törvény 4/A. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Helyi Birtokhasznosítási Bizottságba - Dr. Bacskó József egyidejű visszahívásával Bacsa Béla 2660 Balassagyarmat, ……………. szám alatti lakost delegálja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2010. (II.17.) határozata
a Tárnics Kft-ben fennálló üzletrész elidegenítéséről és az ehhez kapcsolódó előzetes
döntések meghozataláról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e határozatban foglalt
feltételek együttes bekövetkezte esetén, a Tárnics Kft-ben fennálló üzletrésze
elidegenítését határozza el, az e határozat mellékletét képező üzletrész átruházási
szerződésben foglaltak szerint. Az üzletrész elidegenítésére vonatkozó szerződés csak
az alábbi feltételek együttes és maradéktalan bekövetkezte esetén köthető meg:
-

a Nógrádmarcali telepen található minden épület az ingatlan–nyilvántartásban
feltüntetésre kerül, tulajdonjogi és használati viszonyai okiratokba foglaltan rögzítésre
kerülne,

-

felülvizsgálatra kerül a Tárnics Kft. és a tulajdonos önkormányzatok között fennálló
üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó szerződés, amely az irányadó piaci árak és
jogszabályi környezet szerint korrigálásra kerül,
megkötésre kerül a 2011. január 1. napjával hatályba lépő bérleti szerződés éves 30
millió forint + Áfa bérleti díj összegért,

-

a Tárnics Kft-ben meglévő üzletrész elidegenítését megelőzően a Kft-ben meglévő
készpénzállomány, továbbá fennálló követelései helyzetének rendezése megtörténik,
oly módon, hogy a Kft. aktuális készpénzállománya, illetve fennálló követeléseinek
értékével a Kft. 50 millió forintos vételára automatikusan megnövekedik. Továbbá
még az üzletrészek elidegenítését megelőzően köteles a Tárnics Kft. ügyvezetése

elszámolni a tulajdonos önkormányzatok számára azon kifizetésekkel, fejlesztésekkel
és beszerzésekkel, melyek a Tárnics Kft. vagyonából az Észak Kelet Pest és Nógrád
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, illetve annak üzemeltetői feladatait
jövőben ellátó gazdasági társaság részére, érdekében történtek,
-

2.

a Tárnics Kft-ben fennálló üzletrész elidegenítését megelőzően az ezidáig keletkezett
rekultivációs kötelezettség biztosítása érdekében a tulajdonos önkormányzatok 28
millió forint készpénzt zárolnak a Tárnics Kft. bankszámláján – ez az összeg a
Tárnics Kft. számláján jelenleg is erre a célra rendelkezésre áll -. A zárolásra
vonatkozóan a Tárnics Kft. és a tulajdonos önkormányzatok között megállapodás
kerül megkötésre, mely alapján a zárolás csak abban az esetben oldható fel, ha
ahhoz a Tárnics Kft aktuális ügyvezetője, valamint Balassagyarmat, Érsekvadkert és
Szügy önkormányzatai együttesen írásbeli hozzájárulásukat adják. Ez a rekultivációs
kötelezettségek tényleges felmerülésekor, előreláthatólag mintegy 30 év múlva kerül
sor.

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

Határidő: az üzletrész elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére:
a határozat 1. pontjában foglalt valamennyi feltétel maradéktalan megvalósulását követő 15 napon belül
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2010.(III.22./ számú h a t á r o z a t a
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló
bizottságok tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:
-

1. számú szavazókör: Szent-Györgyi Gimnázium (1), Rákóczi u. 50.
Tag:
SZVÁK GYÖRGYNÉ – Jószív u. 4.
LÉNÁRD JÁNOSNÉ – Mikszáth u. 12.
DR. HEGEDŰSNÉ BARNA RITA – Jópalócok u. 45.
Póttag:
HUGYECZ ISTVÁNNÉ – Rákóczi fejedelem út 30-36. III/11.
SZABÓ PÁLNÉ – Rákóczi fejedelem út 30-36. III/13.

- 2. számú szavazókör: Szent-Györgyi Gimnázium (2), Rákóczi u. 50.
Tag:
KŐSZEGI ISTVÁNNÉ – Jószív u. 32.
STRÉZS JÓZSEFNÉ – Szerb u. 10.
FÁBRI GÁBORNÉ – Jópalócok u. 13.
Póttag:
KOLESZÁR KRISZTINA – Mauks Ilona u. 1.

MINDSZENTY GÁBOR – Semmelweis u. 5.
HUGYECZ DORIÁN ISTVÁN – Rákóczi u. 30-36. III/11.
- 3. számú szavazókör: Nyitnikék Tagóvoda, Móricz Zsigmond u. 2.
Tag:
RÉTFALVINÉ DÓBIÁS MÁRIA – Pajor I. u. 16.
ENYINGI LÁSZLÓNÉ – Rákóczi fejedelem út 98-126. A. lh. fszt. 5.
SZABÓ JÓZSEFNÉ – Móricz Zs. u. 2/A. II/3..
Póttag:
BALKÓ JÁNOSNÉ – Dózsa Gy. u. 35.
KERTÉSZ SZABOLCSNÉ – Dózsa Gy. u. 14-16. A. lh. fszt. 1.
- 4. számú szavazókör: Idősek Otthona, Markusovszky u. 1.
Tag:
ENYINGI LÁSZLÓ – Rákóczi fejedelem u. 98-126. A. lh. fszt. 5.
FERENCZ ENDRE TIBORNÉ – Munkás u. 12.
HORTOBÁGYI HAJNALKA – Rákóczi fejedelem u. 98-126. A. lh. IV/7.
Póttag:
BALKÓ MARIANNA – Dózsa Gy. u. 35.
KÁRDÁSI JÓZSEF – Rákóczi fejedelem u. 98-126. A. lh. fszt. 7.
- 5. számú szavazókör: Rendelőintézet (régi) (1), Szontágh P. u. 2.
Tag:
NAGY LAJOS GYÖRGYNÉ – Arany J. u. 7.
FARKAS MIHÁLYNÉ – Szontágh P. u. 7. III. em.
SZABÓ TIBORNÉ – Szontágh P. u. 28.
Póttag:
MRAVIKNÉ ORAVECZ ÁGOTA – Szontágh P. u. 6/a.
HORVÁTHNÉ FOKTI MÁRTA – Kenessey u. 8.
- 6. számú szavazókör: Rendelőintézet (régi) (2), Szontágh P. u. 2.
Tag:
KONGÓ KÁROLYNÉ – Szontágh P. u. 63.
POLONKAI ERZSÉBET - Bartha Elemér u. 19.
JANCSÓ ÁGNES – Bartha E. u. 20.
Póttag:
JÓNÁSNÉ PETÉNYI ILDIKÓ – Kenessey u. 10.
PLEVÁNÉ ETHEI TÜNDE – Szontágh P. u. 7. IV/1.
-

7. számú szavazókör: Helytörténeti Gyűjtemény, Rákóczi u. 107.
Tag:
BACSKÓ LÁSZLÓNÉ – Béri Balogh Ádám u. 14.
CZIBULYÁNÉ BALKÓ GABRIELLA – Jókai u. 10/A.
TÁBORINÉ PAULE MARIANNA – Achim A. u. 2-8.
Póttag:
HAVAJ BACZKA MÁRIA – Rákóczi fejedelem u. 103.
ERDÉLYI ÉVA – Rákóczi fejedelem u. 101. IV/13.
- 8. számú szavazókör: Dózsa Gy. Tagiskola Dózsa Gy. u. 17.
Tag:
NEMSZILAJ KATALIN – Rákóczi fejedelem u. 91.
HOLMANNÉ HOVANECZ TÍMEA- Jókai u. 1/A. IV/17.
PETROVICS MAGDOLNA – Achim A. u. 17.
Póttag:
TAMÁSI GÉZÁNÉ – Rákóczi fejedelem u. 95.

HEVÉRNÉ TÁCSIK KLÁRA – Dózsa Gy. u. 18/B.
- 9. számú szavazókör: Mikszáth K. Műv. Központ Rákóczi u. 50.
Tag:
FRANKÓ LAJOSNÉ – Hunyadi u. 18.
FEHÉRVÁRI ENDRÉNÉ – Rákóczi fejedelem u. 73. fszt. 1.
MAROSI JÁNOSNÉ - Dózsa Gy. u. 14-16. B. lh. II/6.
Póttag:
GALI ANDREA – Kossuth u. 39. fszt. 7.
MINDSZENTY GÁBORNÉ – Semmelweis u. 5.
SZAKONYI JULIANNA – Dózsa Gy. u. 11. IV/14.
CSALLÓ GRÉTA – Rákóczi fejedelem u. 75. I/3.
- 10. számú szavazókör: Balassi Bálint Gimnázium, Deák F. u. 17.
Tag:
FŰRÉSZNÉ SZAKÁLY MÁRIA TERÉZIA – Rákóczi fejedelem u. 49. I/2.
VÁRADI ZSUZSANNA – Balassa u. 6.
BAKOSNÉ MOHAI KATALIN – Hunyadi u. 16. II/6.
Póttag:
RÁTKAI OTTÓNÉ – Gimnázium köz 2. 3. ajtó
NAGY IMRÉNÉ Nádor u. 23/A.
- 11. számú szavazókör: Szondi Szakközép Isk. Bercsényi u. 2.
Tag:
DR. ORAVECZ LAJOSNÉ – Bercsényi u. 14.
MOHAI GABRIELLA – Kertész u. 2/a.
DEÁK GYULÁNÉ – Nádor u. 26.
Póttag:
DR. ANTAL JÓZSEF – Régimalom út 2.
PAPPNÉ FILÓ NOÉMI – Széchenyi u. 18.
- 12. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (1) Hétvezér u. 26.
Tag:
EYSSEN IMRÉNÉ – Nagy I. u. 19.
KALOCSAY FRIGYESNÉ – Petőfi u. 10/a.
CSALLÓNÉ MAJOROS ERZSÉBET – Benczúr u. 19.
Póttag:
HALÁSZ-SZABÓ FERENCNÉ – Baross G. u. 44.
ISPÁN ANDRÁSNÉ – Zrínyi u. 11/B.
MÁRTON ISTVÁNNÉ – Trikál J. u. 12.
- 13. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (2) Hétvezér u. 26.
Tag:
KISS JÁNOSNÉ – Madách liget 13.
HART TAMÁSNÉ – Madách liget 1.
KATONA ERZSÉBET – Hajós A. u. 44.
Póttag:
TÓTH RITA – Madách liget 4. II/4.
JÓNÁS ZOLTÁNNÉ – Madách liget 12.
- 14. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (3) Hétvezér u. 26.
Tag:
MOHÁCS FERENCNÉ – Hajós A. u. 20.
JENEY PÉTERNÉ – Hársfa u. 2/a.
ENGELBERT KATALIN – Madách liget 13. II/2.
Póttag:

HERCZEG ELEMÉRNÉ – Madách liget 15. III. lh. 2/1.
FARKAS TAMÁS – Madách liget 13/2. I/4.
JÓZSÁNÉ KOVÁCS ANITA - Madách liget 15. 3. lh. 3/3.
- 15. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (4) Hétvezér u. 26.
Tag:
TREPINSZKI ISTVÁNNÉ – Irányi D. u. 13.
TŐZSÉR JÚLIA JUDIT – Batthyány u. 1/A.
DR. MAJOROS FERENCNÉ – Mészáros L. u. 16.
Póttag:
LÉVÁRDI BEÁTA ANDREA – Klapka u. 25/A.
TÓTH NIKOLETTA – Batthyány u. 12.
- 16. számú szavazókör: Növény és Talajvédelmi Szolg. Mártírok u. 78.
Tag:
KISS KÁLMÁN ISTVÁNNÉ - Domb u. 11.
BERECZ ISTVÁNNÉ – Honti u. 28.
GAÁL ENDRÉNÉ – Damjanich u. 10.
Póttag:
KOSIK SZILVIA – Horváth E. u. 29.
LAJTOSNÉ ANTALICZ ANITA – Klapka u. 86.
- 17. számú szavazókör: Játékvár Tagóvoda (1), Nyírjesi út 12.
Tag:
MEGYERI FERENCNÉ – Fáy A. u. 34.
UNATÉNYI LÁSZLÓNÉ – Rózsavölgyi M. u. 1.
RÖFFLERNÉ VICZIÁN EDINA – Rózsavölgyi M. u. 20.
Póttag:
DR. JUNGNÉ OLICSEK MÁRIA – Szügyi u. 37.
HAJDÚ BETTINA – Tompa M. u. 17.
- 18. számú szavazókör: Játékvár Tagóvoda (2), Nyírjesi út 12.
Tag:
KOMJÁTINÉ GRÉCZI MÁRIA –Rózsavölgyi M. u. 22.
CZENCZNÉ JAKUS HAJNALKA – Kölcsey u. 1.
TOLNAINÉ SUHAJDA ZSUZSANNA – Mártírok u. 51.
Póttag:
SZALAI TAMÁS – Mártírok u. 47.
KÖRMENDI ENIKŐ – Rákóczi fejedelem u. 113. fszt.
- 19. számú szavazókör: Szabó Lőrinc Tagiskola (1), Május 1 u. 2.
Tag:
SZATMÁRI ISTVÁN – Váci M. u. 48.
PÁLINKÁS KATALIN – Szabó püspök u. 28. I/3.
DUDÁSNÉ GARAI BEÁTA – Kodály Z. u. 21.
Póttag:
FILIPNÉ PÁLINKÁS ERIKA – Radnóti u. 31.
KOINÉ PARÓCZI STEÁNIA - Radnóti u. 21.
-

20. számú szavazókör: Szabó Lőrinc Tagiskola (2), Május 1.u. 2.
Tag:
PÁSZTOR LÁSZLÓNÉ – Szabó püspök u. 35. I/3.
HATALA LÁSZLÓNÉ – Váci M. u. 29.
VARGA FERENCNÉ – Zeke K. u. 45. I/4.
Póttag:

JAKUS JULIANNA – Radnóti u. 6-8.
OROSZ GÁBOR – Szabó L. u. 9/A.
2. A Képviselő-testület meghatározza, hogy az 1. pont szerint megválasztott póttagok az ott
meghatározott sorrendben lépjenek a szavazatszámláló bizottság tagjává.

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. március 26.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
a Tárnics Kft helyzetéről szóló tájékoztatóról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadta a Tárnics Kft 2010. márciusi helyzetéről
szóló tájékoztatót.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tárnics Kft további
működésével kapcsolatban felmerülő további szükséges döntéseket a soron következő
testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: 2010. március 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2010. (III.22.) h a t á r o z a t a
Homolya Józsefné átmeneti segély megállapítása iránti kérelmének elutasítása ellen benyújtott
fellebbezés elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által átruházott hatáskörben
hozott 21317/2010 számú, 2010. február 18. napján kelt határozatot
h e l y b e n h a g y j a,

és egyben Homolya Józsefné (született: Szabó Ilona Balassagyarmat, 1956. április 26. an.: Herédi Ilona )
2660 Balassagyarmat, Blázsik K. utca 7. szám alatti lakos – átmeneti segély megállapítása iránti kérelmének
elutasítása ellen benyújtott fellebbezését e l u t a s í t j a.
E határozat jogerős, ellene államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Nógrád Megyei Bíróságtól lehet kérni a
határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet Balassagyarmat Város Önkormányzatához
címezve kell benyújtani.
INDOKOLÁS
Homolya Józsefné – Balassagyarmat, Blázsik u. 7. szám alatti lakos átmeneti segély megállapítása iránti
kérelemmel fordult Balassagyarmat Város Polgármesteréhez (továbbiakban: Polgármester).
Kérelmét a polgármester a 2010. 02. 18. napján kelt, 21.317/2010. számú határozatával elutasította, mert
kérelmező jövedelme Balassagyarmat Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi
támogatásokról szóló 47/2006. (XII.21.) számú rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 11. §-ában meghatározott
értékhatárt meghaladja.
A elutasító határozat ellen Homolya Józsefné 2010. 03. 02. napján kelt és 2010. 03. 03. napján iktatott
fellebbezést nyújtott be.
A fellebbezésében leírta, hogy nem ért egyet az elutasító határozattal. Jövedelme 71.616,-Ft, de 22 éves
munkanélküli leánya, valamint az elvált férje eltartását is ebből biztosítja, emiatt a lakással kapcsolatos költségek
kifizetését határidőben nem tudta teljesíteni. Ezen okok miatt a gázszolgáltató, az ÉMÁSZ és a Vízmű Kft felé
is 2 havi tartozása áll fenn.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoctv.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Rendelet 11. §-a szabályozza az átmeneti segély
megállapításának feltételeit. E rendelkezés alapján átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2010. évben 42.750,-Ft), egyedül
élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2010. évben 57.000,-Ft).
A Rendelet 11. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetnek minősül különösen:
a) a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében hirtelen
fellépő és kórházi ellátást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó
balesete;
b) kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók esetében a családfenntartó közeli
hozzátartozó halála,
c) a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében a
munkáltató felmondása által bekövetkezett munkanélküliség, a munkahely elvesztését követő 30
napon belül,
d) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl.
tűz, szél-, illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg meghibásodás (pl.
csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.),
e) bűncselekmény vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet
f) egyedülálló személynek büntetés végrehajtási intézetből történő elbocsátása,
g) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi
terhe.
A Szoctv. 4. § (1) bekezdése d) pontja szerint közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,

db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
A kérelem vizsgálata során a polgármester megállapította, hogy Homolya Józsefné lányát és volt férjét - a
fentiek alapján – az átmeneti segély vizsgálata során, mint eltartott hozzátartozókat nem lehet figyelembe
venni, ezért a kérelem az előírt jövedelmi feltételeknek nem felel meg, s mindezek alapján a kérelmet
jogszerűen elutasította.
A Képviselő-testület a fellebbezést megvizsgálta és megállapította, hogy a Polgármester 21.317/2010.
számú, 2010.02.18. napján kelt határozata megalapozott és jogszerű, ezért a fentiek alapján Homolya
Józsefné fellebbezését e határozattal el kell utasítani.
A Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 11. §-ában
biztosított hatáskörében eljárva, a Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján hozta meg. A bírósági
felülvizsgálati jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 109. § (1) bekezdése alapján biztosított.
Medvácz Lajos
polgármester

Dr.Tőzsér Zsolt
jegyző

A határozatot kapja:
1. Homolya Józsefné - 2660 Balassagyarmat, Blázsik K.utca 7.
2. Irattár - Helyben
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat városban a kisebbségi szavazókör tagjainak
megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése és a 115/I. § (3) bekezdése alapján
Balassagyarmat város kisebbségi szavazókörének szavazatszámláló bizottsága tagjává
- Fábriné Legény Ágnes – Balassagyarmat, Nádor u. 9.,
- Mocsár Miklósné – Balassagyarmat, Patvarci u. 21.,
- Dorozsmai Melinda – Balassagyarmat, Árpád u. 15.,
- Barabás Attiláné – Balassagyarmat, Jópalócok u. 5.
- Koleszár Judit – Balassagyarmat, Madách liget 15. ép. 3. lh. 1/3.
póttagjává
- Mogyorósi Jánosné – Balassagyarmat, Bargár Ö. u. 29. és
- Balkó Brigitta – Balassagyarmat, Dózsa u. 35.
szám alatti lakosokat megválasztja.

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. március 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.
évi közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal
fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melléklet
1. sz. jegyzék
Megnevezés: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

mennyisé
gi egysége

mennyisége

Kiss Árpád Általános Iskola bővítési és
átalakítási munkáihoz eszközbeszerzés

1

db

1 db eszközbeszerzési feladat

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– a felhívás megküldésének ideje:
2010 év
– teljesítés ideje:
2010 év

március

Hónap

augusztus

Hónap

3.

A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
7.483.333.Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

Eljárástípus szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– közösségi értékhatárt felét elérő becsült
értékű építési beruházás
– nemzeti értékhatárt elérő

X

– nyílt eljárás
– meghívásos eljárás
– tárgyalásos eljárás
o hirdetmény közzétételével induló
o hirdetmény nélküli
– gyorsított eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– tervpályázati eljárás
– központosított eljárás
– általános egyszerű közbeszerzési eljárás

X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás
Pályázati támogatás
önrész

Mérték
95 %
5%

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név
Magyaros Tamás

beosztás/tisztség
Beruházási
Irodavezető

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
Készítette:

Jóváhagyta:

Magyaros Tamás

Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Határozat száma:36/2010.(III.22.)

Beruházási Irodavezető
Balassagyarmat, 2010. március 22.

2. sz. jegyzék
Megnevezés: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010
1.

A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

Bölcsőde felújítása

típusa*

mennyisé
gi egysége

mennyisége

2

1 db

1 db építési beruházás

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– a felhívás megküldésének ideje:
2010 év
április
– teljesítés ideje:
2010 év
augusztus
3.

Hónap
Hónap

A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
65.512.792.Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

Eljárástípus szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– közösségi értékhatárt felét elérő becsült
értékű építési beruházás
– nemzeti értékhatárt elérő

X

– nyílt eljárás
– meghívásos eljárás
– tárgyalásos eljárás
o hirdetmény közzétételével induló
o hirdetmény nélküli
– gyorsított eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– tervpályázati eljárás
– központosított eljárás
– általános egyszerű közbeszerzési eljárás

X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás
Pályázati támogatás
önrész

Mérték
90 %
10 %

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név
Magyaros Tamás

beosztás/tisztség
Beruházási
Irodavezető

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
Készítette:

Jóváhagyta:

Magyaros Tamás

Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Határozat száma: 36/2010. (III.22)

Beruházási Irodavezető
Balassagyarmat, 2010. március 22.

3. sz. jegyzék
Megnevezés: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya
Bölcsőde
felújítási
eszközbeszerzés

munkáihoz

típusa*

mennyisé
gi egysége

mennyisége

1

db

1 db eszközbeszerzési feladat

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– a felhívás megküldésének ideje:
2010 év
– teljesítés ideje:
2010 év

március

Hónap

augusztus

Hónap

3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
7.680.000.Forint
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

Eljárástípus szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– közösségi értékhatárt felét elérő becsült
értékű építési beruházás
– nemzeti értékhatárt elérő

X

– nyílt eljárás
– meghívásos eljárás
– tárgyalásos eljárás
o hirdetmény közzétételével induló
o hirdetmény nélküli
– gyorsított eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– tervpályázati eljárás
– központosított eljárás
– általános egyszerű közbeszerzési eljárás

X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás
Pályázati támogatás
önrész

Mérték
90 %
10 %

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név
Magyaros Tamás

beosztás/tisztség
Beruházási
Irodavezető

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
Készítette:

Jóváhagyta:

Magyaros Tamás

Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Határozat száma: 36/2010.(III.22.)

Beruházási Irodavezető
Balassagyarmat, 2010. március 22.

4. sz. jegyzék
Megnevezés: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya
„Körforgalom
kialakítása
a
Balassagyarmat Szügyi út, Nyírjesi utca,
Leiningen Károly utca és a Május 1. utca
kereszteződésében”

típusa*

mennyisé
gi egysége

mennyisége

2

db

1 db körforgalom

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– a felhívás megküldésének ideje:
2010 év
április
– teljesítés ideje:
2010 év
szeptember

Hónap
Hónap

3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
25.164.000.Forint
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

Eljárástípus szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– közösségi értékhatárt felét elérő becsült
értékű építési beruházás
– nemzeti értékhatárt elérő
– nyílt eljárás
– meghívásos eljárás
– tárgyalásos eljárás
o hirdetmény közzétételével induló
o hirdetmény nélküli
– gyorsított eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– tervpályázati eljárás
– központosított eljárás
– általános egyszerű közbeszerzési eljárás

X

X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás
Pályázati támogatás
önrész

Mérték
67,97 %
32,03 %

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név
Magyaros Tamás

beosztás/tisztség
Beruházási
Irodavezető

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
A lebonyolítást – a pályázati kiírásban foglaltak szerint – a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ által megbízott Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt végzi.

Készítette:

Jóváhagyta:

Magyaros Tamás

Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Határozat száma: 36/2010.(III.22.)

Beruházási Irodavezető
Balassagyarmat, 2010. március 22.

5. sz. jegyzék
Megnevezés: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya
Építési
engedélyezési
és
tervdokumentáció készítése

kiviteli

típusa*

mennyisé
gi egysége

mennyisége

4

db

1-1 db dokumentáció

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– a felhívás megküldésének ideje:
2010 év
– teljesítés ideje:
2010 év

február

Hónap

április

Hónap

3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
40.708.000.Forint
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

Eljárástípus szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– közösségi értékhatárt felét elérő becsült
értékű építési beruházás
– nemzeti értékhatárt elérő

X

– nyílt eljárás
– meghívásos eljárás
– tárgyalásos eljárás
o hirdetmény közzétételével induló
o hirdetmény nélküli
– gyorsított eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– tervpályázati eljárás
– központosított eljárás
– általános egyszerű közbeszerzési eljárás

X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Mérték
100%

Saját forrás
6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név
Magyaros Tamás

beosztás/tisztség
Beruházási
Irodavezető

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:

Készítette:

Jóváhagyta:

Magyaros Tamás

Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Határozat száma: 36/2010.(III.22.)

Beruházási Irodavezető
Balassagyarmat, 2010. március 22.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010.
évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (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 2009. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézményeket tart fenn.
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő feletti.
IV. Az önkormányzat
•

a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás
közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV.
pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott – kapacitáskihasználtsági feltételeknek megfelel,

•

a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás
közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet III. 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 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. április 26.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/ : Medvácz Lajos : /
polgármester

/ : Dr. Tőzsér Zsolt : /
jegyző

KIMUTATÁS
a 2009. évi és a 2010. évi költségvetési törvény 6. számú melléklet 1.2. pontja alapján
a kapacitás-kihasználtsági feltételekről intézményenként*
Hivatkozás

a Függelék
2/a. pontjaira

Intézmény
megnevezése
7
Központi Óvoda

1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 9.

2009/2010-es nevelési év/tanév
elvárt átlagcsopor- gyermek/
nevelési létszám (fő) a tok/osz- tanulóátlagév/
Függelék 2/a.
tályok
létszám létszám
tanév
vonatkozó
száma összesen
(fő)
pontja alapján
(db)
(fő)
8
9
10
11
12
Óvoda
1-3.
20

Kiss Árpád Általános Iskola
1-4.
5-7.
8.

4.

4.

Balassi Bálint Gimnázium
1-4.
5-7.
8.

Hivatkozás

a Függelék
2/a. pontjaira

Intézmény
megnevezése
7
Központi Óvoda

1., 2., 3., 4., 5.,
6.

15
23
17
Általános Iskola
15
23
17

2010/2011-es nevelési év/tanév
elvárt átlagcsopor- gyermek/
nevelési létszám (fő) a tok/osz- tanulóátlagév/
Függelék 2/a.
tályok
létszám létszám
tanév
vonatkozó
száma összesen
(fő)
pontja alapján
(db)
(fő)
8
9
10
11
12
Óvoda
1-3.
20

Kiss Árpád Általános Iskola
1., 2., 3. , 4.,
5.

Általános Iskola

1-4.
5-8.

Balassi Bálint Gimnázium
1-4.
1., 2., 3. , 4.,
5.
5-8.

Általános Iskola
15
23
Általános Iskola
15
23

*E táblázatból az adott önkormányzatnak értelemszerűen a saját magára vonatkozó részt, illetve
adatokat kell kitöltenie.
Összevont csoport/osztály esetén a kapacitás-kihasználtság bemutatását nem e függeléken, hanem
külön lapon, - az Útmutató "A kapacitás-kihasználtság számítási módszere b) pontjában"
szereplő számítási alapján kell levezetni.

(fő)jegyző

polgármester
P.H.

Készítette, illetve felvilágosítás nyújt:
(név, telefonszám)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének
meghosszabbításáról
(1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) számú rendeletében
meghatározott hiány miatti finanszírozási igény biztosítása érdekében, egy éves időtartamra
a meglévő 500 000 e Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbítását kezdeményezi a
számlavezető pénzintézetnél.
(2.) Balassagyarmat Város Képviselő-testülete:
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 2010. és 2011. 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 tiltóhatálya alá.
(3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/ : Medvácz Lajos : /
/ : Dr. Tőzsér Zsolt : /
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
munkabérhitel felvételéről
(1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések
finanszírozása céljából 2010. évben havonta maximum 190 000 000,- Ft, azaz
Egyszázkilencvenmilllió forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt.
(2.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján
havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott
személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a
folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével
kapcsolatos intézkedések megtételére.”
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/ : Medvácz Lajos : /
/ : Dr. Tőzsér Zsolt : /
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
fejlesztési hitelfelvételéről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Sikeres
Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül
90.000.000 azaz kilencvenmillió forint fejlesztési hitel felvételét határozza el a határozat
mellékletében megjelölt tartalommal, 12 éves futamidőre.

2.

A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
Határidő: 2010. március 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/ : Medvácz Lajos : /
/ : Dr. Tőzsér Zsolt : /
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél foglalkoztatottak létszámának
módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
intézményeinél, prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
szóló 2004. évi CXXII. törvény adta lehetőségek igénybevételével a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézetnél 2 álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentést
rendel el.

2.

Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a létszámváltozás
átvezetésről Balassagyarmat Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 18.) rendelete soron következő módosításakor gondoskodjon.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és
az érintett intézmények vezetőit, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester

/ : Medvácz Lajos : /
/ : Dr. Tőzsér Zsolt : /
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Szent Imre u. 1/A. II. em. 9. szám alatti lakás
bérleti szerződésének megszüntetéséről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Balassagyarmat, Szent Imre u. 1/A. II. em. 9. szám alatti lakásra Rónási Andorral
határozatlan időre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez az alábbi feltételekkel:
-

2.

az önkormányzat tulajdonában lévő bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló
21/2004. ( VI.30.) rendelet 31.§ alapján pénzbeli megtérítés történik
a pénzbeli megtérítés mértéke a lakás éves alaplakbérének ötszöröse, melyből
le kell vonni a lakásra fennálló lakbér és közüzemi tartozás összegét
a bérlő köteles rendeltetésre alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a lakás

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamint a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét a szükséges megállapodások aláírására, a lakás
átadás – átvételének lebonyolítására valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: a kiértesítésre 2010. április 15.
a szerződés megkötésére 2010 április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos: /
polgármester

/: Dr.Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
a Dr. Horváth Sándor háziorvossal megkötött megbízási szerződés módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által
az egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó felnőtt
háziorvosi feladatainak ellátásával megbízott Dr. Horváth Sándor vállalkozó
háziorvossal a 138/1994. (VII.28.) számú határozattal elfogadott MEGBÍZÁSI
SZERZŐDÉS-t az alábbiakban módosítja:

1./

•

a szerződés az alábbi 3/a ponttal egészül ki:
„3/a A Megbízott az általa ellátott felnőtt háziorvosi körzet feladatait Ipolyszög
felnőtt lakossága tekintetében az Ipolyszög Község Önkormányzata
tulajdonában lévő és általa rendelkezésre bocsátott, természetben 2660
Ipolyszög, Fő út 36. szám alatt található orvosi rendelő épületében látja el.”

•
•
•

a szerződés 9. és 10. pontját és ezzel egyidejűleg a 3 sz. mellékletét hatályon kívül
helyezi,
a szerződés 4. számú melléklete hatályát veszti.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi függelék:
„FÜGGELÉK
Az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet rendelési ideje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

2./

9.00 13.00
Ipolyszögön 8.00 – 12.00
9.00 13.00
9.00 13.00
9.00 13.00”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MEGBÍZÁSI
SZERZŐDÉS módosítását a vállalkozó háziorvossal aláírja és a szükséges
intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos: /
polgármester

/: Dr.Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2010.(III.22.) h a t á r o z a t a
felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az ipolyszögi önkormányzattal
megkötendő megállapodás elfogadásáról

1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
Dr. Horváth Sándor, a balassagyarmati 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatait
ellátó vállalkozó háziorvos – az előző évekkel azonos időkeretben – a továbbiakban
is ellátja Ipolyszög Község Önkormányzata számára kötelező egészségügyi
alapellátási feladatokat a település felnőtt lakossága számára.

2./

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a
Balassagyarmat és Ipolyszög települések önkormányzatai között, az önkormányzatok
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó felnőtt
háziorvosi feladataik ellátásával kapcsolatban megkötendő együttműködési
megállapodást.

3./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS-t aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos: /
polgármester

/: Dr.Tőzsér Zsolt :/
jegyző

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
- egyrészről Ipolyszög Község Önkormányzata (2660 Ipolyszög, Fő út 36.) képviseletében
eljáró Wágnerné Fejes Mária polgármester (továbbiakban: Megbízó),
- másrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út
12.) képviseletében eljáró Medvácz Lajos polgármester (továbbiakban: Megbízott),
továbbiakban együttesen Felek között felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tárgyában, az
alábbi előzmények figyelembe vételével:
A Megbízó település területén élő felnőtt lakosság egészségügyi alapellátását, ezen belül
felnőtt háziorvosi tevékenységet a Megbízottal szerződéses jogviszonyban álló Dr. Horváth
Sándor vállalkozó háziorvos végezte Ipolyszög község 2006. évi önálló településsé válását
megelőzően is. Azt követően Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
53/2007.(VIII.16.) számú határozatával elfogadta azt a feladat-átvállalási szereződést,
amelyben továbbra is Dr. Horváth Sándort (Szül.: Kaposszekcső, 1950.02.05. Szül.név:
Horváth Sándor, an.: Kiss Erzsébet lc.: 2660 Balassagyarmat, Béri Balogh Ádám út 31,
OONY.száma:37855) felnőtt háziorvos, egészségügyi vállalkozó Dr.Horváth Sándor (2660

Balassagyarmat, Rákóczi út 23., adószám: 49203259-1-32) ( továbbiakban: Háziorvos) bízta
meg a település a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásával.
Tekintve azonban, hogy Ipolyszög településen nem került kialakításra önálló háziorvosi
körzet, így a balassagyarmati 1. számú háziorvosi körzet sem változott meg, azaz annak
része maradt az immár önálló településként működő Ipolyszög község is akként, hogy e
háziorvosi körzet székhelye Balassagyarmat.
Jelen megállapodásban a Felek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1)
bekezdése a.) pontjában rögzített kötelezettség teljesítése érdekében az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/200. ( II25.) EüM rendelet alapján – figyelemmel a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az ennek végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügy társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 43/1999. (III:3.) Korm. rendelet és az
egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló,
többször módosított 9/1993. ( IV.2.) NM rendelet rendelkezéseire - az alábbi helyen és
időben, az alábbi megállapodást kötik:
1. Megbízó - az előzmények figyelembe vételével – kinyilvánítja azon szándékát, hogy
az egészségügyi alapellátási kötelezettségei közül a felnőtt háziorvosi feladatok
végzésének a jövőben is akként tesz eleget, hogy e szolgáltatás részét képezi a
balassagyarmati 1. sz. háziorvosi körzeti feladatoknak, amelyet Dr. Horváth Sándor
vállalkozó háziorvos személyes közreműködésével biztosít.
2. A Megbízottal szerződéses jogviszonyban álló háziorvos Ipolyszögön a település
orvosi rendelőjében – melynek címe: 2660 Ipolyszög, Fő út 36. – a helyben
kifüggesztett rendelési időben, heti 4 órát köteles személyes jelenléttel, vagy a
helyettesítés rendje szerinti helyettesítő háziorvossal rendeléssel tölteni, amely
időkeret heti rendes munkaidejének részét képezi.
3. Megbízó és Megbízott egyetemlegesen tudomásul veszik, hogy háziorvos
rendelkezésre állási ideje mindkét településen heti 40 óra, amelyből
Balassagyarmaton, az 1. számú felnőtt háziorvosi rendelőben kifüggesztett rendelési
időkeretben - heti 16 órát, míg Ipolyszög településen a 2. pontban meghatározott
időkeretet köteles eltölteni.
4. Megbízó vállalja, hogy Ipolyszög településen a háziorvos tevékenységének
végzéséhez szükséges rendelőt biztosítja, melynek hatályos jogszabályokban előírt
minimumfeltételeit e megállapodás hatálya alatti időtartamban garantálja.
5. A Felek e szerződést határozatlan időre kötik, de a másik félhez írásban intézett
felmondással megszüntethetik. A felmondási idő 90 nap.
6. A megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén Felek részéről
azonnali hatályú felmondásnak és kártérítésnek van helye.
7. Közös megegyezéssel a szerződés bármikor felbontható. A felek között
elszámolásnak van helye a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén.
8.

Felek törekednek arra, hogy a megállapodásból adódó vitás kérdéseket elsősorban
egymás közt, szükség esetén az ÁNTSZ segítségét is igénybe véve – peren kívül
rendezzék.

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a hatályos
egészségügyi -, társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók.
10. Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.
11. Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 44/2010. (III.22.) határozatával,
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2010. (III.25.)
határozatával fogadta el.
Balassagyarmat – Ipolyszög, 2010. március 26.
…………………………………..
Megbízó
Wágnerné Fejes Mária
polgármester

………………………………
Megbízott
Medvácz Lajos
polgármester

Ellenjegyezte:
……………………….
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző
Jelen szerződésről értesült:
Balassagyarmat, 2010. március 26.
…………………………..
Dr. Horváth Sándor
háziorvos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2010.(III.22.)

határozata

a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Balassagyarmat Város Rendőrkapitányának a
város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

/: Medvácz Lajos: /
/: Dr.Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2010. (IV. 12.) határozata
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010.
évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5.sz. mellékletének 7. pontja alapján a
központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az
általuk fenntartott közoktatási intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló közalkalmazotti létszám miatti, 2009. szeptember 30.
napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2009. és 2010. években esedékes
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 rendes felmondással együtt járó
létszámcsökkentésről 7 főt, 6,75 álláshelyet érintően.
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. április 12-éig pályázatot nyújt be 7 fő
közalkalmazott jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó megszüntetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.
3./ A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények
létszámának alakulása:
Kiss Árpád
Balassi
Szet.Gy.A.
Szondi
Összesen
Ált. Iskola
B.Gimn. Gimn.Szk.
Gy.Szk.I
__________________________________________________________________________
_
2009. január 1. létszám:
156,00 fő
77,75 fő
48 fő
129 fő
410,75
fő
Létszámcsökkentés:
8,25 fő
1
fő
2 fő
7 fő
18,25
fő
- ebből:
pályázandó létszám:
2,75 fő
1 fő
1 fő
2 fő
6,75 fő
A csökkentést követően
kialakult létsz. 2010.01.01.: 147,75 fő
76,75 fő
46 fő
122 fő
392,50
fő
4./ Az összesített létszám alakulása:
Önkormányzati intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága:
Városüzemeltetés:
Mindösszesen:

2009.01.01
1 731,30 fő
98 fő
78 fő
4 fő
1 911,30 fő

2010. 01.01.
1 691,75 fő
98
fő
78
fő
4
fő
1 871,75 fő

5./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet a
szerinti pályázat keretében e munkavállalók 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: 2010. április 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2010. (IV.12.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozatának módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.
évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozat az e
határozat mellékletét képező jegyzékkel történő kiegészítés szerinti tartalommal fogadja
el.

2.

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

Határidő: 2010. április 20.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melléklet
1. sz. jegyzék
Megnevezés: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010
9. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa* mennyisé

mennyisége

gi egysége
Balassagyarmat
városközpontjának
funkcióbővítő rehabilitációja

2

db

25943 m2

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
koncesszió)
10. A közbeszerzés várható időpontjai
– a felhívás megküldésének ideje:
2010 év
– teljesítés ideje:
2011
év

április

Hónap

december

Hónap

11. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
880.500.000.Forint
12. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

Eljárástípus szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– közösségi értékhatár felét elérő becsült
értékű építési beruházás
– nemzeti értékhatárt elérő
– nyílt eljárás
– meghívásos eljárás
– tárgyalásos eljárás
o hirdetmény közzétételével induló
o hirdetmény nélküli
– gyorsított eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– tervpályázati eljárás
– központosított eljárás
– általános egyszerű közbeszerzési eljárás

X

X

13. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás
Pályázati támogatás
önrész

Mérték
71,07 %
28.93%

14. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név
Magyaros Tamás

beosztás/tisztség
Beruházási
Irodavezető

15. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
16. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
Készítette:

Jóváhagyta:

Magyaros Tamás

Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Határozat száma:……./2010. (……….)

Beruházási Irodavezető
Balassagyarmat, 2010. április 12.

2. sz. jegyzék
Megnevezés: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2010
1.

A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

mennyisé
gi egysége

mennyisége

2

db

1 db építési beruházás

Óvodák infrastruktúrális fejlesztése

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
koncesszió)
2. A közbeszerzés várható időpontjai
– a felhívás megküldésének ideje:
2010 év
– teljesítés ideje:
2011
év
3.

április

Hónap

június

Hónap

A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
10.290.000.Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:**
(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel)
Értékhatár szerint:

Eljárástípus szerint:

– közösségi értékhatárt elérő
– közösségi értékhatárt felét elérő becsült
értékű építési beruházás
– nemzeti értékhatárt elérő
– nyílt eljárás
– meghívásos eljárás
– tárgyalásos eljárás
o hirdetmény közzétételével induló
o hirdetmény nélküli
– gyorsított eljárás
– keretmegállapodásos eljárás
– tervpályázati eljárás
– központosított eljárás
– általános egyszerű közbeszerzési eljárás

X51

X

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva,
egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás
Pályázati támogatás
önrész
51

Az egybeszámítási szabályokat figyelembe véve

Mérték
80 %
20 %

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Név
Magyaros Tamás

beosztás/tisztség
Beruházási
Irodavezető

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***
/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
Készítette:

Jóváhagyta:

Magyaros Tamás

Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Határozat száma:……./2010. (……….)

Beruházási Irodavezető
Balassagyarmat,
2010. április 12.
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II. MELLÉKLET
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi fejedelem út 12.
Város/Község: Balassagyarmat
Postai
Ország: Magyarország
irányítószám:
2661
Kapcsolattartási pont(ok): Magyaros Tamás
Telefon: 35/ 505-900
Címzett: Balassagyarmat Város Önkormányzata
E-mail: magyaros@balassagyarmat.hu
Fax: 35/ 505-975
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balassagyarmat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III
mellékletet
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
X Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy
nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):

X Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
igen
nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont fejlesztése, funkcióbővítő településrehabilitációja.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés
vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
X

b) Árubeszerzés

Kivitelezés

c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória

X Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Bérlet

A teljesítés helye

••

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a 2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye

A teljesítés helye

Balassagyarmat Város
közigazgatási területe
NUTS-kód

HU313
•••••

NUTS-kód

NUTS-kód

•••••

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
Keretmegállapodás megkötése

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma ••• VAGY, adott esetben, maximális létszáma
•••
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: •• vagy hónap(ok)ban: •••
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:

Pénznem:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont fejlesztésére,
funkcióbővítő település-rehabilitációjára.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

45.23.31.27-5

További
tárgy(ak)

45.23.31.28-2
45.23.31.50-5
45.23.00.00-8
45.21.13.60-0

••••-• ••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

igen X

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem X

valamennyi részre

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő fejlesztési munkáinak generál kivitelezése a közlekedési,
forgalomtechnikai szempontból szervesen összefüggő (Rákóczi fejedelem út, Óváros tér, Ady Endre utca)
helyszíneken, az alábbi mennyiségek szerint:
Fix mennyiség:
• útalapbeton, bitumennel stabilizált rétegek bontása: 245,2 m3
• telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése (CKt) 1971,3 m3
• kockakő burkolat bontása: 3808 m2
• kiemelt szegély, kertiszegély, süllyesztett szegély készítése: 4800 m
• nagykockakő burkolat készítése: 2887 m2
• burkolat készítése beton térburkoló kőből: 22148,5 m2
• aszfaltburkolat felső rétegének lemarása: 10350 m2
• hengerelt aszfalt kötőréteg készítése: 148,2 m3
• hengerelt aszfalt kopóréteg készítése: 907,2 m3
• útburkolati jelek felfestése: 326 m2
• öntöttvas aknafedlap, víznyelőrács szintbe emelése: 384 db
• földlabdás facsemete ültetése: 152 db
• meglévő építmény részleges átalakítása: 130,4 m2
• szennyvízhálózat és ivóvízhálózat rekonstrukció:
o gravitációs gerinc vezeték NA 200 KG-PVC: 481,8 m
o gravitációs gerinc vezeték NA 300 KG-PVC: 118,5 m
o gravitációs bekötés NA 150 KG-PVC 728,6 m
o ivóvíz gerincvezeték NA 200 KPE 637,7 fm
o ivóvíz gerincvezeték NA 160 KPE 500,9 fm
o ivóvíz gerincvezeték 454,9 fm
o ivóvízbekötés 1052,1 fm
• térvilágítás
o tervezett közvilágítási kábel össznyomvonalhossz: 1804 fm
Az elvégzendő feladatok részletezését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Opció: földfelszín alatti transzformátor állomás telepítése: 1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 880.500.000.- Pénznem: HUF
VAGY:

és

között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
nem

igen X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ajánlatkérő a szerződés létrejöttét követő 17 hónapon belül írásban
nyilatkozik az opció lehívásáról. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne hívja le.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 17 vagy napokban: •••• (a
szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ••• vagy: ••• és ••• között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében
kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: 17 vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
••/••/•••• (nap/hó/év)
befejezés
••/••/•••• (nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, mértéke a teljesítési határidőre: 500.000,- Ft/nap (maximum a szerződéses ellenérték 2%-a);
Meghiúsulási kötbér, mértéke: nettó vállalkozási díj 7%-a;
Jótállás mértéke min. 2 év.
Vállalkozónak szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig a nettó vállalkozási díj
5%-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján,
melyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően a jótállás időtartamára szükséges meghosszabbítania
jótállási biztosítékként a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegben. A szerződés tartalmára vonatkozó
felelősségbiztosítás.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Szerződésszerű teljesítés igazolását követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti 60 napon
belül, a részteljesítések figyelembe vételével, a szerződésben foglaltak szerint, figyelemmel a Kbt. 305. §
rendelkezéseire.
Az ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 10% -ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek
figyelembe vételével teljesíti. A kifizetésekre a 281/2006. (XII.23) Kormányrendeletben meghatározottak az
irányadóak (szállítói finanszírozás).
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet;
b) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott
esetben)
Nem követelmény. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől együttműködési szerződés
kötését kéri egyetemleges felelősségvállalás mellett. Az együttműködési szerződést, vagy ennek hiányában az
együttműködési szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz mellékelni kell.
A vállalkozási szerződés megkötésének feltétele az együttműködési szerződés megkötése. Közös ajánlat esetén
meg kell jelölni, hogy az együttműködők közös képviselőjeként ki jár el.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
nem X
(adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

igen

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, vagy a
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61. § (1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, a 10 %-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerint
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1) a)-d) pontjai hatálya alá, vagy
jogosult ezt igazolni.
Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10 %-nál nagyobb mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) nyertessége
esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdései és 63/A. § (1) bekezdése
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § bekezdés (1) a)-d) pontjának
hatálya alá, amennyiben ezt az ajánlatban nem igazolta. Az igazolásokat eredeti vagy hitelesített másolati
példányban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlathoz az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó értékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó által csatolni kell:

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

P1. valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
60 napnál nem régebbi nyilatkozatot (eredeti vagy
hiteles másolati példány) az alábbi kötelező
tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- az ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiadását
megelőző egy éven belül sorban állás volt-e, lejárt
hiteltartozása van-e. Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja

P1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett
számláján az igazolás kiállítását megelőző egy évben
sorban állás volt, vagy a számlavezető
pénzintézetteinél lejárt hiteltartozása van;

P2. az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 3 lezárt
üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját egyszerű másolatban (ha a letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben
a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő
beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az
ajánlattevő, közös ajánlat esetén valamennyi
konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó eredeti vagy közjegyző által hitelesített
másolati nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt üzleti év
mérleg szerinti eredményéről; Kbt. 66. § (1) bek. b)
pontja; 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A. § (1)

P2. a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi
határidőt megelőző utolsó három lezárt üzleti évből
két évben negatív volt;

P3. az utolsó három évre (2007., 2008., 2009.)
vonatkozóan közútépítési és közműépítési

bekezdés b) pontja
P3. az utolsó 3 év (2007., 2008., 2009.) jelen
közbeszerzés tárgya (közútépítési és közműépítési
tevékenység) szerinti forgalmáról (nettó árbevételéről)
szóló eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
nyilatkozatot Kbt. 66. § (1) bek. c) pontja alapján
P4. eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattételi határidőt
megelőző három éven belül kibocsátott jogerős
fizetési meghagyás alapján, vagy a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében követelés
érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás
alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, nem
áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás
alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását az
ajánlat benyújtásának időpontjáig rendezte Kbt. 66.§
(1) bek. d) pontja
P5. az ajánlattételi határidőt megelőzően 60 napnál
nem régebben kiállított pénzintézeti igazolás vagy
egyéb hitelt érdemlő dokumentum eredetiben vagy
közjegyző által hitelesített másolatban arról, hogy az
ajánlatban meghatározott legnagyobb értékű
részteljesítés anyagköltség és munkadíj forrása
ajánlattevő rendelkezésére áll vagy fog állni.
Ajánlatkérő hitelt érdemlő dokumentumnak tekinti a
pénzintézeti igazolás mellett Ajánlattevő vagy 10%
feletti alvállalkozója (vagy erőforrás-szervezete) által
cégszerűen aláírt nyilatkozatát is. Kbt. 66. § (1)
bekezdés d) pontja és a162/2004. (V.21.) Korm.
rendelet 8/A. § (1) bekezdés a) pontja

tevékenységből származó forgalma (nettó árbevétele)
az utolsó 3 év bármelyikében nem érte el a nettó 650
millió Ft/év értéket;
P4. eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati
nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi határidőt
megelőző három éven belül kibocsátott jogerős
fizetési meghagyás alapján, vagy a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében követelés
érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás
alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, nem
áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás
alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását az
ajánlat benyújtásának időpontjáig rendezte;
P5. az ajánlatban meghatározott legnagyobb értékű
részteljesítés anyagköltség és munkadíj forrása min.
100 millió Ft értékben nem áll ajánlattevő
rendelkezésére vagy a jövőben nem fog
rendelkezésére állni.
Az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának az
1., 2., 4. feltételeknek külön-külön, a 3., 5. feltételnek
együttesen kell megfelelniük. A Kbt. 65.§ (3)
bekezdése megfelelően alkalmazható.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti
rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t is
csatolni kell az ajánlathoz.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az
adott alkalmassági feltétel tekintetében az
ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a
Kbt. 4. § 3/E pontja alapján nem minősülhet
erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) a)-c) pontja szerinti
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás áll fenn!

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre, illetve
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra
vonatkozóan:

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

M1. az ajánlattételi határidőt megelőző öt év

M1. az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben
nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített,

legjelentősebb, teljesített, műszaki átadás-átvétellel
befejezett, közcélra megnyitott, összefüggő
térburkolat referenciáit az alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal, a Kbt. 68. § (2) bek. szerinti igazolás
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányának csatolásával;
(A referenciaigazolásnak minimálisan a
következőket kell tartalmaznia: a szerződést kötő
felek megnevezését, az elvégzett munkák
nevesítését, mennyiségét, az ellenszolgáltatás
összegét, a szerződés teljesítésének helyét, idejét
(műszaki átadás-átvétel időpontját) (év, hónap,
nap), a referencia igazolás kiállítójának
nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e?) Kbt. 67. § (2) bek. a) pontja;
M2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
bemutatását, képzettségük ismertetését, a
megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott
szakember által aláírt szakmai önéletrajz, valamint
képzettséget/végzettséget igazoló okiratok
egyszerű másolati példányának csatolásával. A
244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt
feltételek igazolására a Magyar Mérnöki Kamara
által kiállított az ajánlattételi határidőt megelőző 90
napnál nem régebbi igazolás egyszerű másolatát
csatolni kell arra vonatkozóan, hogy az érintett
szakember a névjegyzékben szerepel. Kbt 67. §
(2) bekezdés c) pontja és a 162/2004. (V.21.)
Kormányrendelet 8/A. § (2) bekezdés b) pontja;

M3. vezető tisztségviselője bemutatását,
képzettsége ismertetését, a megkívánt szakmai
gyakorlatot igazoló, vezető tisztségviselő által
aláírt szakmai önéletrajz, valamint
képzettséget/végzettséget igazoló okiratok
egyszerű másolati példányának csatolásával. Kbt.
67. § (2) bekezdés c) pontja és a 162/2004. (V.21.)
Kormányrendelet 8/A. § (2) bekezdés b) pontja;
M4. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
leírását, bemutatását (darabszám, műszaki
paraméterek megjelölésével) Kbt. 67. § (2)
bekezdés b) pontja és a 162/2004. (V. 21.)
Kormányrendelet 8/A. § (2) bekezdés a) pontja;

műszaki átadás-átvétellel befejezett, összesen
minimum 16.000 m2 közcélra megnyitott
térburkolatreferenciával (beton-, vagy természetes
anyagú térkő), amelyből legalább 1 db minimum
8.000 m2 közcélra megnyitott összefüggő, a Kbt.
68. § (2) bekezdés szerint igazolt térburkolat
(beton-, vagy természetes anyagú térkő)
referenciája, mely műemléki környezetben valósult
meg. A fenti referencia akkor tekinthető az
ajánlattételi határidőt megelőző öt évben
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a
műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra
esik.

M2. nem áll rendelkezésére az alább felsorolt,
legalább egy-egy fő, legalább 5 év szakmai
gyakorlattal rendelkező a teljesítésbe bevonni
kívánt szakember:
•

építésvezető, valamint

•

„A” kategóriás MV-KÉ/A vagy ennek
megfelelő hatályos átsorolás előtti felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
szakember, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendeletben foglalt előírásoknak megfelel,
valamint

•

„A” kategóriás MV-VZ/A vagy ennek
megfelelő hatályos átsorolás előtti felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
szakember, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendeletben foglalt előírásoknak megfelel,
valamint

•

„A” kategóriás MV-VI/A vagy ennek
megfelelő hatályos átsorolás előtti felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
szakember, aki a 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendeletben foglalt előírásoknak megfelel;

M3. az ajánlattevő vagy 10% feletti alvállalkozó
legalább egy vezető tisztségviselője nem
rendelkezik felsőfokú végzettséggel és 5 év
gyakorlattal.

M4. nem áll rendelkezésére legalább 1-1 db, az
alábbi műszaki paraméterű gép:
• fémpalástú vibrohenger (min. 8 tonna
össztömeg);
• gumikerekű henger (min. 4 tonna

•
•
•
•
•
•

M5. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
létszámadatait végzettség, illetve képzettség
szerinti bontásban Kbt. 67. § (2) bekezdés e)
pontja és a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet
8/A. § (2) bekezdés c) pontja;
M6. az ajánlattételi határidőt megelőző öt év
legjelentősebb, teljesített, műszaki átadás-átvétellel
befejezett, víziközművek
építésének/rekonstrukciójának (ivóvíz és/vagy
szennyvízcsatorna és/vagy csapadékcsatorna
hálózat) referenciáit az alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal, a Kbt. 68. § (2) bek. szerinti igazolás
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányának csatolásával;
(A referenciaigazolásnak minimálisan a
következőket kell tartalmaznia: a szerződést kötő
felek megnevezését, az elvégzett munkák
nevesítését, mennyiségét, az ellenszolgáltatás
összegét, a szerződés teljesítésének helyét, idejét
(műszaki átadás-átvétel időpontját) (év, hónap,
nap), a referencia igazolás kiállítójának
nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e?) Kbt. 67. § (2) bek. a) pontja;

•
•
•

össztömeg);
kombinált vibrohenger (min. 3 tonna
össztömeg);
aszfalt finiser (terítési szélesség 2,5-5,0
m);
bitumenszóró kocsi, seprűs
szerelvénnyel;
kombinált kotró- és rakodógép;
gréder;
aszfaltmaró (1000 mm marási
szélességű);
mobilkompresszor;
aszfaltvágó;
lapvibrátor.

M5. nem rendelkezik min. 30 fő a teljesítésben
részt vevő saját szakemberrel, akikből legalább 4
fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
M6. az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben
nem rendelkezik legalább 1 db szerződésszerűen
teljesített, műszaki átadás-átvétellel befejezett,
legalább nettó 120 millió Ft értékű , víziközművek
építésének/rekonstrukciójának (ivóvíz és/vagy
szennyvízcsatorna és/vagy csapadékcsatorna
hálózat) a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint igazolt
térburkolat referenciájával. A fenti referencia akkor
tekinthető az ajánlattételi határidőt megelőző öt
évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja,
azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az
időszakra esik.

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az
ajánlattevőnek a 10 % feletti alvállalkozójával
együtt kell teljesítenie, közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevőknek együttesen.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor a Kbt. 65.§ (4) bekezdés
szerinti rendelkezésre állást igazoló
dokumentumo(ka)t is csatolni kell.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az
adott alkalmassági feltétel tekintetében az
ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni
köteles.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy a Kbt. 4. § 3/E pontja alapján nem minősülhet
erőforrásnak a 67. § (2) bekezdésének a), d) és f)
pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári

Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn!

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
nem X

igen

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
X
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét?
igen
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt

X

Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása,
megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és
címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám •••
VAGY: minimum ••• és, adott esetben, maximum•••
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen
nem

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

X

X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az
ismertetőben meghatározott szempontok
Részszempont

Súlyszám

Részszzempont

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

80

6.

2. Az ajánlatkérő számára – az
ajánlattételi felhívás II.3. pontjában
megadottnál – kedvezőbb teljesítési
határidő (napokban)

2

3. Ajánlatkérő számára – az
ajánlatkérési dokumentációban
megadottnál – kedvezőbb jótállási
idő biztosítása (hónapokban)

10

4. műszaki tartalom kidolgozottsága
az alábbi alszempontokkal:

13

9.

•
•
•

4
4
5

10.

5.

organizációs terv
projekt ütemterv
építési munkák alatti
közlekedési forgalmi terv

7.

8.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
nem X

igen

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e?
nem X

igen

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd
esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 31/05/2010 (nap/hó/év)

Időpont: 10.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?
nem

igen X

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 80000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A fenti 80 000,- Ft + ÁFA összeget (illetve EU tagállamból történő utalás
esetén a nettó 80 000,- Ft-ot) Balassagyarmat Város Önkormányzata nevére az OTP banknál vezetett
11741017 – 15450346 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, tenderszám)
feltüntetésével. Az Ajánlattevőnek az átutalást igazoló okmány eredeti példányát be kell mutatnia.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 31/05/2010 (nap/hó/év)

Időpont: 10.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)

Dátum: ••/••/•••• (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS
FI SV

DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL
X

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
••/••/•••• -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: ••• vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

31/05/2010 (nap/hó/év )

Időpont: 10.00

Hely (adott esetben): Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala 2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12. I. emelet Tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

igen X

nem

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
nem X

igen

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen X nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot:
„Funkcióbővítő városrehabilitáció” EMOP – 2007 – 3.1.2/A/2F-2f
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás során az erre vonatkozó közös
megállapodásuk alapján gesztorként eljárva képviseli az alábbi szervezeteket:
– Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a
– balassagyarmati Városüzemeltetési Kft.
2. Az ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlati felhívás dokumentációjának megvásárlása. A
benyújtandó ajánlattal kapcsolatos formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza. A
dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő

lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az I.1. pontban meghatározott címen.
Átvételkor átvételi elismervény kitöltése szükséges. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem
tehető közzé. A Kbt. 54.§ (4) bek. megfelelően irányadó.
3. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor
elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Az ajánlattevő ugyanabban a
közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más
ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. A
közös ajánlattevők felelőssége a szerződés teljesítéséért egyetemleges.
4. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét 83. § (2) szerint biztosítja.
5. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10 000 000
forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az
Ajánlatkérőnek a dokumentációban megjelölt bankszámlájára, az azzal azonos összegű bankgarancia
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az
átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát, a
bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt) az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia nyújtása
esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként a Balassagyarmat Város önkormányzatát kell
megnevezni, a bankgarancia levélben tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát. A
biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig
érvényesnek kell lennie.
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és (3) bekezdése szerint. A
nemleges nyilatkozat is csatolandó.
7. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 55.§ alkalmazását és 72.§ szerinti nyilatkozattételt.
8. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Ajánlatkérő minden egyes részszempont szerinti ajánlati elemet 1-10 pont között pontoz.
9. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő az alábbi képletet alkalmazza:
Pontszám = (Legkedvezőbb/Vizsgált)*Pmax
A jótállás és a kedvezőbb teljesítési határidő esetében ajánlatkérő az alábbi képletet alkalmazza:
Pontszám = (Vizsgált/Legkedvezőbb)*Pmax
Valamennyi szempont esetében a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő a maximális 10 pontot
kapja.
Ajánlatkérő a kedvezőbb jótállási idő, mint értékelési szempont esetében maximum 60 hónapos
jótállási időre vonatkozó vállalást értékeli, az ezt meghaladó jótállási időre vonatkozó vállalást az
értékelés során figyelmen kívül hagyja.
Ajánlatkérő a kedvezőbb teljesítési határidő, mint értékelési szempont esetében maximum 60 napos
kedvezőbb teljesítési határidőre vonatkozó vállalást értékeli, az ezt meghaladó teljesítési határidőre
vonatkozó vállalást az értékelés során figyelmen kívül hagyja. A jótállási idő és teljesítési határidő,
mint bírálati szempont esetében a felhívásban, valamint a szerződés-tervezetben előírt
minimális/maximális feltétel vállalása esetében ajánlattevő 1 pontot kap.
Több azonos összpontszámú ajánlat esetében az ajánlatkérő a Kbt. 90. § (2) bekezdése szerint jár el.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 4. részszempont értékelését szakmai zsűri végzi, az
értékelés módszere az ajánlatok sorbarendezése a Közbeszerzések Tanácsa 2010. 03. 31. ajánlásában
leírtak alapján. Sorbarendezés esetén az egyes ajánlatok tartalmi elemei az összes ajánlat azonos
tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint érnek el helyezést. Az elért
helyezések pontszámokká történő átalakítása a Közbeszerzések Tanácsa fenti ajánlásának III. fejezet
A szakasz 1.a) pontja szerinti képlettel történik.
A pontszámok meghatározására két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint kerül sor.

10. Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010/06/22 (év/hónap/nap) 10.00 óra
11. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/07/12 (év/hónap/nap) 10.00 óra
12. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, erőforrás-szervezet
nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző által hitelesített
másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló
személye különböző, a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti
vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.
14. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a dokumentációban
foglaltak szerint.
15. Az ajánlatkérő a képviseletre jogosult személyek megállapítása és a számlavezető pénzügyi
intézmények ellenőrzése céljából is felhasználja az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi cégkivonat eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlattevőre és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára, valamint az
erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan. Amennyiben a csatolt igazolásból kitűnően cégügyben el
nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát az
ajánlathoz csatolni kell.
16. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat,
melyeket az ajánlatkérési dokumentáció előír, az ajánlatkérési dokumentációban megfogalmazott
formában és tartalomban.
17. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott
igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani. Az ajánlatkérő a Kbt. 1. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
18. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
19. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986. MT rendelet
szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
20. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele: Az erőforrást nyújtó szervezet meghatározására, az
erőforrás fogalmára és igénybe vételének feltételeire a Kbt. 4. §-ának 3/D. és 3/E. pontjai az
irányadók.
21. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az igazolásokat – az ajánlati
felhívásban jelzett igazolások kivételével, melyek egyszerű másolatban is benyújthatók - eredetiben
vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
22. Ajánlattevőnek organizációs tervet, projekt ütemtervet és az építési munkák alatti közlekedési
forgalmi tervet kell benyújtania a dokumentációban meghatározott előírások figyelembe vételével.
23. Amennyiben az ajánlattevő jelen felhívás III.2.3. pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében
előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely konzorciumi teljesítésre
vonatkozik, az ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amelyben a konzorciumi tag szerződésben
való részvételének saját hányada eléri az 40 %-ot (kérjük nyilatkozataikat ennek figyelembevételével
tegyék meg, a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét

%-ban és HUF-ban a műszaki alkalmasság megítéléséhez).
24. Az ajánlatban bemutatott referenciamunkák esetében – esetlegesen - a különböző devizák forintra,
illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a
teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattevőnek az alkalmazott átszámítási
árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és
devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
25. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel arra, hogy a tárgyi beruházás kapcsán támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, és a
Kbt. 82. §-ában, 99/A. § (1) bekezdésében és a 303. §-ában írt okoknak, illetőleg körülményeknek
minősül a támogatási igény el nem fogadása.
26. A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: A Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti
körülmények bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai irányítószám:
1024

E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesektanacsa.hu

Telefon: 00-36-1-336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax: 00-36-1-36-7778

Ország: Magyarország

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a
VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323. § szerint

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa

Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai irányítószám:
1024

E-mail: kozbesz@axelero.hu.hu

Telefon: 00-36-1-336-7743

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax: 00-36-1-336-7741

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 13/04/2010 (nap/hó/év)

Ország: Magyarország

A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK
BE

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET
KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi fejedelem út 12.
Város/Község: Balassagyarmat

Postai
irányítószám: 2661

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Erdélyi Miklósné

Telefon: 35/505-925

Címzett: Polgármesteri Hivatal I. emelet Titkárság
E-mail: magyaros@balassagyarmat.hu

Fax: 35/300-782

Internetcím (URL): www.balassagyarmat.hu

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA •••

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő tárgy

További tárgyak

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

••.••.••.••-•

••••-• ••••-•

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) MENNYISÉG

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
VAGY:

és

Pénznem:
között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY
Kezdés
••/••/•••• (nap/hó/év)
Befejezés ••/••/•••• (nap/hó/év)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának
megfelelően) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2010. (IV.12.) határozata
a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont
fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó
közbeszerzési eljárás kiírásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő
Városközpont fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja”tárgyban lefolytatandó
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását.

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására
vonatkozóan a 7 tagú Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:
a) Dr. Varga Andrea, aljegyző
b) Juhászné Gajzinger Ágnes Pénzügyi osztályvezető
c) Moór Mátyás Főépítész
d) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által delegált személy
e) a balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. által delegált személy
f) Magyaros Tamás, Beruházási Irodavezető
g) Oravecz István, tanácsos

3.

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 4. részszempontjának értékelését végző szakmai zsűri tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:
a)
b)
c)

Moór Mátyás Főépítész
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által delegált személy
Magyaros Tamás, Beruházási Irodavezető

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlati felhívás Közbeszerzési
Értesítőben való közzétételére és az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. április 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
4.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2010. (IV.12.) határozata
Balassagyarmat városközpont rekonstrukciójával kapcsolatos
konzorciumi megállapodás elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat városközpont rekonstrukciója tárgyú
Konzorciumi megállapodást.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. április 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

------------------------------------------------------------------------------------KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
A jelen Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési
Terv .Észak-Magyarországi. Operatív Programjának Funkcióbővítő rehabilitáció
tárgyú pályázati felhívására ÉMOP-2007.-3.1.2./A-2008-0006 azonosító számon
regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(továbbiakban Támogató) Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a
2009.02.25. kelt, K-2009-ÉMOP-3.1.2/A-0006520 iktatószámú értesítő levél
szerint befogadott, feltételes és előzetes támogatásban részesített.
A projekt címe: Balassagyarmat városközpont funkcióbővítő rehabilitációja
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási
szerződést köt a Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi
együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Balassagyarmat Város Önkormányzata
Postacím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12..
Székhely:. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):. 450340.........
Adószám: 15450346-2-12.
Aláírásra jogosult képviselője: Medvácz Lajos polgármester.

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11741017-15450346
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postacím: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg.01-10-046265
Adószám: 14605749-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: .Ürmössy Ákos megyei igazgató és Dobos Csaba
megyei osztályvezető
Számlavezető pénzintézet neve: MÁK
Számlaszám:10032000-00286693-00000017
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft.
Postacím: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth út 59..
Székhely:. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth út 59...
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 12-09-002237
Adószám: 11206248-2-12
Aláírásra jogosult képviselője: Bereczk Edit ügyvezető igazgató.
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11741017-20034364
A Konzorcium Tagjai maguk közül Balassagyarmat Város Önkormányzata Tagot
választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési
Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása
és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő
Szervezet által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés
tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve
kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a
Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása
érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a
fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további
folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján
meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak
esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket, és a
kifizetési kérelmeket52 nevükben és helyettük aláírja.
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Törlendő, ha a konzorcium tagi szintű költségvetéssel rendelkezik

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a
Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék
és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet
jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben
megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény –
ideértve a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül
fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni
egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését
megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a
Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának
tervezetét elfogadják.
A Támogatási
értendőek.

Szerződésben

rögzített

kötelezettségek

a

projekt

szintjén

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy
a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és
annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt
példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a
jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a
támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával
kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében
általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy
késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt
megvalósítását befolyásolja.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel
kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a
Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő
információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a
Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért
tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok
megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel
összhangban:
Tag neve

1. Balassagyarmat

Feladat

A tárgyi projekt

A feladatra jutó
elszámolható
költség
összege
56.182.500 Ft

A feladatra jutó
támogatás
összege
41.399.527 Ft

Város
Önkormányzata

megvalósítása
során a projektmenedzsment
tevékenységet, a
közbeszerzési
eljárás lefolytatását
illetve egyéb, a
projekt kapcsán
felmerülő
tevékenységeket
(nyilvánosság
biztosítása, soft
tevékenységek
megvalósítása)
saját nevében
elvégzi.
Déli tehermentesítő
út kiépítése
projektelem
megvalósítása
Főutca és Főtér
sétálóutcává való
átépítése

82.200.000 Ft

57.540.000 Ft

577.587.500 Ft

469.930.114 Ft

90.900.000 Ft

63.630.000 Ft

A 22 és 21327 sz.
közutak – jelen
projekt szerinti felújítással érintett,
tulajdonjogilag
átveendő belterületi
szakaszán vállalja a
fenntartási
feladatokat
(tisztítás,
állagmegóvás,
síkosságmentesítés,
stb.
2. Magyar
Közút Körforgalom
Nonprofit Zrt.
építése
A 22 sz. közút –
jelen projekt
szerinti felújítással érintett,
de a Magyar Állam
tulajdonában
megmaradó
belterületi

0

szakaszán vállalja a
fenntartási
feladatokat
(tisztítás,
állagmegóvás,
síkosságmentesítés,
stb.
Végleges és jogerős
közútkezelői
hozzájárulását
adja,
hogy
a
beruházás időszaka
alatt a beruházás
elé akadályt nem
gördít sem jogi,
sem
fizikai
szempontból,
továbbá ugyanezt
vállalja a projekt
lezárását
követő
legalább 5 éves
fenntartási időszak
alatt is.
A tárgyi projekt
megvalósítása
során a
közbeszerzési
eljárásban
véleményez és
jóváhagy.
3. Balassagyarmati
Óváros téri fizetős
Városüzemeltetési parkoló - 150 új
Kft
parkolóhely
kialakítása projekt
elem megvalósítása
Civitas Fortissima
tér 3. számú épület
földszintjének
felújítása,
funkcióváltása
projekt elem
megvalósítása

240.500.000 Ft

120.250.000 Ft

40.600.000 Ft

20.300.000 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az
elvégzéséért.

3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a
következő táblázat tartalmazza53.
1.
2.
3.

Tag neve
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata
Magyar
Közút
Nonprofit Zrt.
Balassagyarmati
Városüzemeltetési
Kft

Elszámolható költség
715.970.000 Ft

Támogatási összeg
568.869.641 Ft

90.900.000 Ft

63.630.000 Ft

281.100.000 Ft

140.550.000 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat
(önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 28.95 %akát képezik, az alábbi megoszlásban:
Tag neve

1.

2.

3.

önrész formája

Balassagyar Saját forrás
mat Város
Önkormány
zata
Magyar
Közút
Nonprofit
Zrt.
Balassagyar Saját forrás
mati
Városüzeme
ltetési Kft

önrész összege

174.370.359 Ft

részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez
képest (%)
16.03

0

0

140.550.000 Ft

12.92

4.
5.
3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási
jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt
projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja
össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető
állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési
kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott
dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és
Tagi szintű költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az
abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.
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számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell
érnie a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó korlátokat54.
A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső,
Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a
Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül
továbbutalni, illetve erről a következő kifizetési igénylés keretében köteles
benyújtani az igazoló dokumentumokat.55
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk
benyújtott számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást
a Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt
bankszámlákra.
A Közreműködő Szervezet legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő
támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a
támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan
meghatározott56.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján
megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság,
vámhatóság,
önkormányzati
adóhatóság)
tájékoztatása
szerint
lejárt
esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő
Szervezet az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg
nem fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre
kerül57.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés
miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére
visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak
szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a
támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek
közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban
meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése
teljes összegét a Vezetővel szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő
biztosítékot nyújtják:

Tagi szintű költségvetés esetén.
Projektszintű költségvetés esetén.
56
Tagi szintű költségvetés esetén.
57
Projektszintű költségvetés esetén.
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1.

2.

3.

Tag neve
Önkormányzat

Biztosíték formája58
Biztosíték értéke
Biztosíték
nyújtására
nem 0 Ft
kötelezett (az 54/2005. (III.26.)
korm. rend. 3. § (2) bek. d)
pont alapján)
Magyar
Közút Biztosíték
nyújtására
nem 0 Ft
NZrt.
kötelezett (az 54/2005. (III.26.)
korm. rend. 3. § (2) bek. c)
pont alapján)
Balassagyarmati
Ingatlan jelzálog
140.550.000 Ft
Városüzemeltetési
Kft.

4.
5.
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási
szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott
időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a
Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a
Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A
Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető
a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a
Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem
érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való
egymással szemben fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről,
postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a
jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli
egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának
előrehaladásával
kapcsolatos
teendőket.
A
szóbeli
egyeztetést
a
Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója
az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor
kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
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A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a
Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása
hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti.
Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén
vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a
Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást
kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a
Konzorciumvezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának
és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a Tagok külön állapodnak meg.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett,
illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint
kerül meghatározásra59:
A 22 és 21327 sz. közutak belterületi szakaszainak tulajdonosi- és kezelői
viszonyainak meghatározása a vagyonkezelővel kötött Előzetes megállapodásban
foglaltak szerint történik.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan
együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki,
ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni.
A Tagok
azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló
szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet
követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.
8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot,
akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár
szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles
megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem
eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha
ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen
Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a
támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket
a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A
belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel
a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén
köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának
elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni,
valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem
végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás
keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek
haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadásátvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő
Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig
terheli a a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult
tevékenységekkel
és
benyújtott
dokumentumokkal
kapcsolatos
szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják,
a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes
használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási
szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a
kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés
megszűnésének időpontjáig.
Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során
létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt
feltételekkel a Támogató részére.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás
módosítását igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása
szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a
Közreműködő Szervezettől.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi,
és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés
megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban
megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak
írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása
szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a
Közreműködő Szervezettől.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely,
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok
változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A
Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó
dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a
Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.
10. A Tagok egyéb megállapodásai60
10.1. Amennyiben az Önkormányzat által benyújtott pályázat nem részesül
támogatásban vagy a Támogatási Szerződés aláírására nem kerül sor, jelen
Megállapodás automatikusan hatályát veszti.
10.2. Tagok kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés aláírását követően
Együttműködési Megállapodást kötnek, melyben részletesen rögzítik a projekt
megvalósulása kapcsán felmerülő feladatokat ( területszerzés, vagyonátadás…),
felelősségi köröket.
10.3. Tekintettel arra, hogy a projekt tárgyát képező 22 és 21327.sz. út a
Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő Balassagyarmat belterületi szakaszokat
érinti, a Magyar Közút Nzrt. – a NOG-702/2009. iktatószámú közútkezelői
hozzájárulásában - hozzájárult ahhoz, hogy a kezelésében lévő területet
Balassagyarmat Város Önkormányzata kizárólag a jelen projekt megvalósítása
érdekében igénybe vegye.
11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás 12 oldalon és 10 db eredeti példányban készült. A
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül
az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba
lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a
Közreműködő Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek
az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások
menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai,
a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb.
illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal,
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2.
pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű
olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére
Tagok a
Balassagyarmati Városi Bíróság a Bíróság, illetve értékhatártól függően a Nógrád
Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal
és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag
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-----------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2010. (IV.12.) h a t á r o z a t a
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötendő - állami tulajdonú közúti
szakaszok önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó - megállapodásokról
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 Képviselőtestülete - e határozat mellékletét képező - előzetes megállapodást köt a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal.

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 a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központtal kötendő végleges megállapodás megkötésére, az utak átadás–átvételével
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
5./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 238/2009. (IX.30.) határozatát.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
az előzetes megállapodás megkötésére: 2010. április 30.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
statisztikai számjele: 15329358-8411-312-01
adószáma: 15329358-2-41
képviseli: Kerékgyártó Attila főigazgató
a továbbiakban, mint Átadó
másrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata
székhelye: 2660 Balassagyarmat Rákóczi út 12.
statisztikai számjele: 15450346-321-12
képviseli: Medvácz Lajos polgármester)
a továbbiakban, mint Átvevő, együttesen: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen.
I. Az előzetes megállapodás tárgya
1. Jelen szerződés tárgyát képezi a 22 sz. országos közút 21+764-22+727 valamint a 21327 sz.
országos közút 0+000-0+610 kmsz. közötti szakaszának átadás – átvétele.
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében áll a Balassagyarmat 335/5 és az 1613 helyrajzi számú,
országos közút megnevezésű földrészlet.
A KKK vagyonnyilvántartása szerint tárgyi ingatlanok (földterületek) telekalakítást megelőzően
nyilvántartott bruttó értéke a következő.
Település
Balassagyarmat
Balassagyarmat

Helyrajzi
szám
335/5
1613

Bruttó érték

Területmérték

2. 351. 0092
32. 218. 000

6130 m2
1ha 0389 m2

Szerződő Felek az I. 3. pontban szereplő telekalakítási eljárásra hivatkozással az alábbi
nyilvántartási értékeket rögzítik:

Település
Balassagyarmat
Balassagyarmat

Helyrajzi
szám
335/5
1613

Bruttó érték

Területmérték

25. 951. 544
32. 218. 000

1 ha 2473 m2
1ha 0389 m2

Az átadandó utak / útszakaszok (felépítmény) értékét alábbi táblázat tartalmazza

Útszám
22
22
21327

KezdőVégszelvény szelvény
21 764
22 383
22 383
22 727
0
610

Kerekített
Kerekített
értékcsökke Kerekített nettó
bruttó érték
nés
érték
128 805 430 22 506 574
106 298 856
70 430 091 11 961 918
58 468 173
103 691 829 18 683 021
85 008 808

3. Szerződő Felek az I. 2 pontban foglalt ingatlanok vonatkozásában - a Balassagyarmati Körzeti
Földhivatal által, 32-74/2009. munkaszám alatt elkészített, a Balassagyarmat 335/3, 335/5, 1034
hrsz-ú földrészletek telekhatár-rendezéséről készült változási vázrajz szerinti telekalakítási eljárás
lefolytatása mellett– az országos közút, helyi közúttá történő átminősítése érdekében az átadás
feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, továbbá az átadással kapcsolatban az Átadót, valamint az
Átvevőt illető jogok, és terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen előzetes
megállapodásban (a továbbiakban: előzetes megállapodás) foglaltak szerint határozzák meg.
II. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei, az átadás feltételei
1. Átadó jelen megállapodás megkötését követő 30 napon belül az I.I. pontban körülírt ingatlan,
átminősítésére vonatkozó kérelme benyújtásával kezdeményezi az illetékes, hatáskörrel
rendelkező közlekedési hatóság előtt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. §-ának
(3) bekezdésében szabályozott eljárás megindítását. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló
többször módosított 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet alapján, a hatósági eljárás során felmerülő
díjfizetési kötelezettség az Átvevőt terheli.
2. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átminősítéssel, illetve az átadás-átvétellel
összefüggésben szükségessé válik, úgy – a felmerülő illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, illetve
egyéb költségek (a továbbiakban együtt: költségek) viselése mellett – az átminősítéshez és az
átadás-átvételhez kapcsolódó telekalakítási, terület-, illetve településrendezési feladatokat
elvégzi, az erre vonatkozó dokumentációkat előkészíti, a meglévők módosítását végrehajtja,
illetőleg a szükséges hatósági engedélyeket, jóváhagyásokat beszerzi.
3. Átvevő II.2. pontban írt kötelezettsége teljes körű, az ehhez szükséges hatósági engedélyek,
jóváhagyások beszerzésével együtt magában foglal minden olyan telekalakítási, terület-, illetve
településrendezési feladatot, melyet az átminősítéssel, illetve az átadás-átvétellel kapcsolatban
jogszabályi rendelkezésből kifolyólag vagy jelen megállapodás teljesítése érdekében végre kell
hajtani, ideértve különösen, de nem kizárólagosan, a telekfelosztást, a telekegyesítést, a
telekhatár-rendezést, illetve a településrendezési terv módosítását.
4. Szerződő Felek, amennyiben a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatával engedélyezi az
átminősítést, kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közlekedési hatóság országos közút helyi

közúttá minősítéséről hozott határozatának kézhezvételét követő 30 napon belül a tulajdonjog
térítés nélküli átadásáról a jogváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére alkalmas
megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötnek. A költségek viselése mellett a
tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási átvezetését – ideértve a változások ingatlannyilvántartási térképen történő átvezetést is – az Átvevő a megállapodás megkötését követő ...
napon belül kezdeményezi. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2009.(IX.30.) sz. határozatában meghatalmazta Medvácz Lajos polgármestert az út átadás–
átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére (... számú melléklet).
5. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átminősítés során tulajdonába kerülő helyi közutat
nem szünteti meg, a megállapodás aláírásától számított 3 éven keresztül helyi közútként
üzemelteti tovább.
6. Amennyiben Átvevő a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlan(ok) tulajdonjogát harmadik
félre átruházza, akkor az ingatlan(ok) Átadó nyilvántartásában szereplő nyilvántartási értékének
megfizetésére köteles.
III. Átmeneti rendelkezések
1. Átadó az átadásra kerülő országos közúttal kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési, közútkezelői
feladatokat a megállapodás megkötéséig látja el. A megállapodás megkötésétől kezdődően a
fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői feladatokat az Átvevő látja el.
2. A megállapodás megkötését követően – a tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási
átvezetésétől függetlenül – a fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői kötelezettség
megszegéséből eredő károkért az Átvevő köteles helytállni, egyúttal köteles mentesíteni az
Átadót a vele szemben az Átvevő érdekkörében felmerülő okra visszavezethető kárigényekkel
szemben.
Jelen előzetes megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
Szerződő Felek az előzetes megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Kelt:Budapest, 2010.
______________________________________
Átadó
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Kerékgyártó Attila
főigazgató

Kelt: Balassagyarmat, 2010. április
______________________________________
Átvevő
Balassagyarmat Város Önkormányzata
Medvácz Lajos
polgármester

Az előzetes megállapodásban foglaltak megfelelnek Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének ......./2010.(IV.12.) határozatában foglaltaknak.
Balassagyarmat, 2010. április
Ellenjegyzem:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2010.( IV.30.) h a t á r o z a t a
a 2010/2011-es tanévben az 1. valamint az 5. évfolyamos tanulócsoportok
meghatározásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010/2011-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. a 2010/2011-es tanévben az 5. évfolyamon az alábbi tanulócsoportok indítását
engedélyezi:
Kiss Á. Ált. Iskolában 2 tanulócsoport,
Dózsa Gy. Tagiskolában
3 tanulócsoport,
Szabó L. Tagiskolában 2 tanulócsoport.
b.
utasítja a Kiss Árpád Általános Iskola és tagintézményeinek vezetőit, hogy e tanév
utolsó szülői értekezletein tájékoztassák a 2/a pontban érintett tanulók szülői
közösségét, hogy a következő tanévekben – a tanulók 6.,7., és 8. évfolyamos
beiskolázásának idején – az akkori tényleges létszámokat figyelembe véve sor
kerülhet az egyes tanulócsoportok összevonására.
3. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Kiss Árpád Általános Iskola és valamennyi
tagintézménye vonatkozásában az osztály- és tanulócsoportok kialakításánál a
Közoktatásról szóló 1993. évi törvény 3. számú melléklete I. pontjában meghatározott
maximális létszámot 10%-kal túllépjék.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatóját a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester,
Görög Imréné, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Melléklet
Összefoglaló ellenőrzési jelentés
Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi
belső ellenőrzéséről
Az Ötv. 92. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön
jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és
ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján látja el. A 92. § (5) bekezdése értelmében a jegyző köteles
gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek
ellenőrzéséről is.
Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a belső ellenőrzési tevékenységet a
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás Szolgáltató Intézménye Belső Ellenőrzési Iroda
(továbbiakban: Belső Ellenőrzési Iroda ), illetve a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet
független belső ellenőre útján biztosítja. Az összefoglaló ellenőrzési jelentés e két szervezet tevékenységét
foglalja magába.
A 2008-2009. évben az államháztartás működését érintő jogszabályi változások miatt a belső ellenőrzés a
2009. évben jelentős figyelmet fordított a költségvetési szervek belső szabályozásának jogszabálynak
megfelelő kialakítására és a szabályzatok és az alkalmazott gyakorlat összhangjának megteremtésére.
Elsődleges célul tűzte ki a költségvetési szervek gazdasági és pénzügyi folyamataiban a megfelelő
kontrollok kiépítését és annak dokumentálását.
A Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél biztosítottuk a közbeszerzési tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzését. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések során jelentős figyelmet fordítottunk
a pénzgazdálkodási jogkörök megfelelő működésére, a költségvetési előirányzatok gazdaságos és hatékony
felhasználására.
Mindezen feladatok ellátása mellett a rendszer és teljesítmény ellenőrzések háttérbe szorultak.
I.

Belső Ellenőrzési Iroda

A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
AA) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések
indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 242/2008.(X.29.) számú határozatával
fogadta el az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervét.
A belső ellenőrzési terv összeállítása a költségvetési szervek vezetői által prioritásként meghatározott
ellenőrzési területek és a polgármesteri hivatal tekintetében elkészített kockázatelemzés alapján történt. A
terv összeállításakor figyelemmel voltunk az önkormányzat stratégiai tervében és ellenőrzési
fókuszában megfogalmazott elvárásokra, valamint a jogszabályi és intézményi szerkezeti változások
várható hatásaira.
Az éves ellenőrzési terv összeállítása kapacitás-felmérés alapján készült, figyelembe véve a Belső
Ellenőrzési Iroda létszámát és a feladatkörünkbe tartozó 32 önkormányzat ellenőrzési időszükségletét.
Az éves ellenőrzési terv megvalósulását jelentősen befolyásolta a Belső Ellenőrzési Iroda 2008-2009.
évben jelentkező létszám hiánya, mivel az éves terv mindkét évben 5 fő belső ellenőr működésének
figyelembe vételével készült, azonban 1 fő belső ellenőri álláshely nem került betöltésre csak 2009.
december 1-től.

A 2009. évi ellenőri kapacitás egy részét továbbá a 2008. évi áthúzódó ellenőrzések is lekötötték, ezáltal
csökkentve a 2009. évi ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzésekre fordítandó napok számát.
A létszámhiány hatása szinte kizárólag Balassagyarmat Város Önkormányzat belső ellenőrzési
tevékenységére volt kihatással, mivel a Társult önkormányzatok tekintetében évente csak egy ellenőrzésre
kerül sor, mely ellenőrzést a Társulási Megállapodásban foglaltaknak való megfelelés érdekében biztosítani
kell.
A 2009. évi belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések közül nem valósult meg a Polgármesteri Hivatal
informatikai ellenőrzése és a szociális támogatások rendszerének ellenőrzése.
Az intézményeket érintően pedig elmaradt a Balassi Bálint Gimnázium és a Városi Idősek Otthona
rendszerellenőrzése.
Az elmaradt ellenőrzéseket a stratégiai ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása és a
kockázatelemzés alapján a 2010. évi ellenőrzési tervbe beépítettük. Az informatikai ellenőrzés
megvalósulásához pedig javasoltuk külső szakértő bevonását.
A tervezett és megvalósult ellenőrzések jelentős mértékben erősítették az ellenőrzött szervezetek
szabályozottságát, a pénzügyi-gazdasági folyamatok szabályszerűségét, a javaslatok elősegítették a
hatékonyabb feladatmegoldások megtalálását, az erőforrásokkal való eredményesebb gazdálkodást.
A költségvetési szervek ellenőrzését követően készített vezetői összefoglalók javaslatokat fogalmaztak
meg a jegyző és a polgármester részére az önkormányzati rendeletek harmonizációja és a belső
szabályozása megfelelősége érdekében.
A hatékonyabb és eredményesebb ellenőrzési munka megvalósulását segítené elő az éves
ellenőrzési terv összeállításánál az önkormányzat vezetése által meghatározott elvárások és
fejlesztendő területek meghatározása. Így a belső ellenőrzés további információkkal tudná
segíteni a vezetői döntések meghozatalát.
A belső ellenőrzések lefolytatására a Ber. előírásainak és tartalmi követelményeinek megfelelően került
sor.
Az ellenőrzési jelentések tartalmukat tekintve megfeleltek a Ber. előírásainak, a megállapításokat az
ellenőrzöttek elfogadták, észrevételt nem tettek.

AB) Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó
tényezők
Funkcionális függetlenség biztosítása
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló törvény és a Ber. rendelkezései szerint
alakította ki az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési
tevékenységét, melyet a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás Szolgáltató
Intézményének szervezetileg független részeként működő Belső Ellenőrzési Iroda lát el.
Az ellenőrzési szervezet funkcionális függetlensége mellett biztosított az ellenőrzési tervek
kockázatelemzésen alapuló, objektív tervezése, az ellenőrzési programok és módszerek kiválasztásának, a
megállapítások, javaslatok befolyástól mentes összeállítása.
A funkcionális függetlenség és az összeférhetetlenségi szabályok megsértésére nem került sor.

A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete, képzettsége

A Belső Ellenőrzési Iroda létszáma a 2007. évben 5 fő közalkalmazott volt, azonban egy fő
munkaviszonya 2007. december 5. nappal megszűnt. Az álláshely betöltésére csak 2009. december 1.
nappal került sor. Ez a tervezett ellenőrzési kapacitás éves nagyságát jelentősen csökkentette a
2009. évben.
Az éves ellenőrzési terv megalapozottabb elkészítését és végrehajtását tenné lehetővé a Belső
Ellenőrzési Iroda létszám helyzetének 5 főben való stabilizálódása, ami jelenleg sem nyugszik
biztos alapokon, mivel egy fő közalkalmazott 2010. július 31-ig felmentési idejét tölti, ezáltal a
tényleges munkavégzésből kiesik.
A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Ber. előírásainak, a Belső Ellenőrök a
hivatalos névjegyzékébe felvételre kerültek.
A továbbképzési lehetőségeket az ellenőrzések témájának megfelelően figyelemmel kísértük és a
biztosított pénzügyi keretek között igénybe vettük azokat. Szakkönyvek, folyóiratok, szoftverek
felhasználásával biztosítottuk önképzésünket. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal
szakembereivel az aktuális szakmai kérdésekben konzultáltunk.
A 2009. évi képzési tervben szerepeltettük 1 fő közalkalmazott közbeszerzési referens OKJ képzésben
való részvételét, ami anyagi források hiánya miatt nem valósult meg. A képzésben való részvétel továbbra
is indokolt lenne, mivel ez elősegítené a jogszabály által kötelezően előírt közbeszerzések
szabályszerűségére irányuló ellenőrzéshez szükséges szakmai ismeretek meglétét.
A belső ellenőrzés nemcsak a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a
gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálta az ellenőrzések során, hanem szerzett
szakmai ismeretei birtokában tanácsadó tevékenységével is segítette a költségvetési szervek feladatellátását.
A 2009. évben a költségvetési szerveket érintő jogszabályváltozások következtében a tanácsadói
szerep az előző évekhez viszonyítva felerősödött.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy abban az esetben, ha a belső ellenőrzés
biztosítani kívánja az informatikai ellenőrzések és a közbeszerzési törvényből adódódó
szabályszerűségi ellenőrzések végrehajtását is a társult önkormányzatoknál, akkor a szakmai
képzettség színvonalának emelése és a Belső Ellenőrzési Iroda 5 fős ellenőri kapacitásának
megtartása, illetve annak bővítése indokolttá válik.

Tárgyi feltételek biztosítása
A tárgyi feltételek a 2007. január 1-jétől megvalósult szervezeti változás következtében jelentősen
javultak. Megfelelő színvonalú helyiségben, szolgálati autó használatával, a belső ellenőröknek
személyenként biztosított számítógép, internetes hozzáférés, fénymásoló gép és egyéb kommunikációs
eszközök használatával történhet a munkavégzés.
Az ellenőrzés tárgyi feltételeinek további javulását szolgálta, hogy 2009. év végére 2 db 2004-ben
beszerzett és műszakilag már nem megbízható számítógép cseréjére is sor került.
Szintén előrelépés volt a korábbi évekhez képest, hogy 2db egyéni felhasználói DVD-jogtár is
rendelkezésre állt az ellenőrök számára, amely a helyszíni ellenőrzések során, a hatályos
jogszabályokhoz való gyors hozzáférést biztosította.
Egy új számítógépes iktatási program segítségével, amelyet a kistérségi iroda munkatársa kezel,
némileg csökkent az ellenőrök adminisztrációs jellegű feladatellátása.
Az irattárazással, ellenőrzési iratok kezelésével, megőrzésével kapcsolatos feladatokat továbbra is minden
belső ellenőr saját maga lát el.

Az ellenőrzésekről készült dokumentációk megőrzése és a hozzáférés lehetősége a költségvetési szervek
iratkezelés szabályainak megfelelően biztosított.
A helyszíni ellenőrzések során a belső ellenőrök tevékenységének tárgyi feltételeit a költségvetési szervek
biztosították, a szükséges dokumentumokat az ellenőrzés kérésére rendelkezésre bocsátották.

A belső ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése, fejlesztésének iránya
A belső ellenőrzési tevékenység hatékonyságának, eredményességének, gazdaságosságának értékelésére
kevés objektív folyamat áll rendelkezésre. Ennek következtében a belső ellenőri munka színvonalának és a
létszám optimális meghatározásának is inkább szubjektív, mint objektív lehetőségei vannak.
A belső ellenőri tevékenység szakmai minőségének emelése, az ellenőrzési célkitűzések jövőbeni
meghatározása érdekében a költségvetési szervek az ellenőrzéseket követően felmérő lapon értékelhetik
az ellenőrzési tevékenységet.
Ezen felmérő lapok adattartalma alapján értékelhető, hogy az ellenőrök a célkitűzéseket megfelelően
ismertetették, az eljárásrendet betartották, megfelelően tájékoztatták a költségvetési szerv
vezetőit az ellenőrzés előrehaladásáról, megismerték a kulcsfontosságú folyamatokat, a
problémákról konzultáltak a munkatársakkal, javaslatokat fogalmaztak meg, a szervezet szabályszerű
működéséhez a hozzáadott értéket hogyan minősítették.
Az értékelés alapján fejlesztendő, hogy a belső ellenőrök minél több kreatív megoldást javasoljanak, új
a szervezeten belül eddig ismeretlen megoldásokat találjanak, fogékonyabbak legyenek a
szervezetek problémáira.
A belső ellenőrök tanácsadói tevékenységükkel segítik a költségvetési szervek és a körjegyzőségi hivatal
feladatellátását, melyhez fejleszteni szükséges a jogszabályváltozások naprakész követését, elő kell
segíteni, össze kell hangolni az azonos nehézségekkel küzdő szervezetek probléma megoldását.
A belső ellenőri erőforrás optimális meghatározásához komoly ellenőrzési igényfelmérésre lenne
szükség ( a jegyzővel és a polgármesterrel együtt ), melynek során beazonosítanánk a belső ellenőrzést
igénylő területeket és azok rendszeres ellenőrzésének gyakoriságát.
Jelenleg elsősorban a rendelkezésre álló létszámra épülve kerül meghatározásra az éves
ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések száma, nem pedig a szakmai szükségességnek
megfelelően.
A belső ellenőrzés legfőbb feladatának tartja, hogy a szervezetek tekintetében elősegítse a
szabályszerű működést, feltárja a legjelentősebb kockázatokat, vizsgálja ezek kezelésének
megfelelőségét, fejlessze a működési folyamatok kontrollját ( vezetői ellenőrzési, munkafolyamatba
épített ellenőrzési pontok erősítése ), változásokat, rendszerfejlesztéseket kezdeményezzen és ezzel
elősegítse a költségvetési szervek és az önkormányzat vezetőinek döntéseit.

AC) A 2009. évben lefolytatott ellenőrzés fontosabb megállapításai
Ellenőrzött szervezet: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés célja: Az önkormányzat közbeszerzési tevékenységének ellenőrzése
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna belső ellenőr
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi ellenőrzés
Balassagyarmat Város Önkormányzata a 2008. évre vonatkozó közbeszerzési tervet elkészítette, melyet a
Képviselő-testület határozatával elfogadott. Az éves közbeszerzési terv összeállítására és jóváhagyására a
Közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően került sor.

A 2008. év folyamán három alkalommal került sor a közbeszerzési terv módosítására a Képviselő-testület
jóváhagyásával. A közbeszerzési terv összeállítása és annak módosításai az önkormányzat
gazdasági programjának és a pályázati lehetőségeknek a figyelembe vétel készült, tekintettel az
önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított pénzügyi fedezetre.
A szervezeti egységek vezetői az általuk vezetett területeket érintő beszerzések figyelembe
vételével működtek közre az éves terv összeállításában.
A közbeszerzési szabályzat értelmében a Képviselő-testület a 2008. évi statisztikai összegzést jóváhagyta. A
dokumentumok alapján megállapítható, hogy a statisztikai összegzés megküldése 2009. május 31-ig
megtörtént a Közbeszerzések Tanácsa részére.
Az összegzés tartalma alapján a 2008. évben 1 db közösségi értékhatárt elérő, nettó 115.149.863.-Ft
értékű beszerzés került lebonyolításra.
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2005.(V.19.) számú határozatával
fogadta el Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát, mely 2005. május
20. naptól hatályos.
A 2008. évben, a közbeszerzés szabályszerűségi ellenőrzése céljából ( továbbiakban 2008. évi ellenőrzés )
lefolytatott belső ellenőrzés során az ellenőrzés több javaslatot is megfogalmazott a közbeszerzési
szabályzat tartalmával és a döntési jogkörök meghatározásával kapcsolatban. A szabályzat felülvizsgálata
megtörtént és a Képviselő-testület 2009. április 1-től új szabályzatot helyezett hatályba. A
szabályzat kellő körültekintéssel került megalkotásra, alkalmazása egyértelmű szabályozást
biztosít.
A 2008. évi ellenőrzés a belső szabályzatok összehangolása érdekében javaslatokat fogalmazott meg
Balassagyarmat Város Önkormányzat SzMSz-e, a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és a FEUVE
szabályzatok kiegészítése és a közérdekű adatok szabályozása tekintetében.
A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében Intézkedési terv készült, melyben rendelkeztek a
szabályzatok felülvizsgálatáról és kiegészítéséről a határidők és a felelősök megjelölésével,
azonban ennek megvalósulása még nem történt meg.
Az Adatvédelmi törvény értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteniük. A szabályzat
készítése folyamatban van.
A 2008. évben a statisztikai összegzés értelmében 2 db közbeszerzési eljárás valósult meg, 1 db közösségi
értékhatárt elérő közbeszerzés ( Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet építési, orvostechnológiai
rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvos-technológiai műszerek beszerzése ) és 1 db egyszerű
közbeszerzési eljárás ( Útfelújítási feladatok elvégzése ).
A módosított közbeszerzési tervben szereplő többi közbeszerzési eljárás – a körforgalom
kialakítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás kivételével, mely központosított eljárás keretében
valósul meg - kiírásra került, de a lebonyolítás a 2009. évre áthúzódott.
Az Útfelújítási munkák tárgyában kiírt, 19.455 EFt becsült értékű közbeszerzési eljárás típusa a Kbt.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően lett megállapítva ( nemzeti értékhatár felét el nem érő, egyszerű
közbeszerzési eljárás ), melyre a Kbt. 44. címe vonatkozik.
A közbeszerzési szabályzat értelmében a Közbeszerzési Bizottság 2/2008.(X.20.) számú
határozatával döntött Balassagyarmat belterületi utak és járdák felújítási munkáinak elvégzése
tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról. A határozatban kijelölte a Bírálóbizottság
tagjait és megnevezte azon szervezeteket, melyeket ajánlattételre kér fel.

Az ellenőrzés megvizsgálta az ajánlati felhívás tartalmi megfelelőségét, a pénzügyi, gazdasági, műszaki
alkalmassági feltételeket, azok igazolásának módját, az alkalmazott bírálati szempontokat. Jelentős figyelmet
fordított a hatáskörök és felelősségi körök érvényesülésének kontrolljára.
A Közbeszerzési Bizottság 5/2008.(XI.6.) határozatával döntött az összegzés alapján útfelújítási feladatok
elvégzése tárgyában az egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.
Az ellenőrzés a 2008. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások tételes vizsgálata alapján megállapította,
hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatása során a lebonyolító a Közbeszerzési szabályzatban és a
Kbt-ben foglaltaknak megfelelően járt el. Az egyes eljárásoknál a döntések meghozatalát a
szabályzatban meghatározott jogosultak hozták, akik döntöttek az eljárás kiírásáról, az ajánlati felhívás
elfogadásáról, a Bírálóbizottság kijelöléséről és az eredmény megállapításáról. A nyertes ajánlattevővel a
szerződés az ajánlati dokumentációban foglaltaknak megfelelően került megkötésre.
Az Közbeszerzési Iroda vezetője minden esetben határidőben gondoskodott a Közbeszerzési
Értesítőben való közzétételről, illetve a közzététellel kapcsolatos költségek Pénzügyi és
Gazdálkodási Osztály által történő rendezéséről.
Az Ámr 2. § 68. pontja értelmében ajánlati, ajánlattételi felhívás előzetes kötelezettségvállalásnak minősül.
Az Ámr. és a gazdasági ügyrend szabályozása értelmében szükséges, hogy az előzetes
kötelezettségvállalások tekintetében a pénzgazdálkodási kontrollok érvényesüljenek, mely biztosíték a
fedezet meglétére. Ennek működtetésére felhívtuk a figyelmet.
A közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzés tételes vizsgálata
A „Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet építési, orvostechnológiai rekonstrukciós munkái
II. ütemének keretében orvos-technológiai műszerek szállítása „ tárgyában közbeszerzési eljárás
került lefolytatásra.
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008.(I.9.) számú határozattal döntött
közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról és a Bírálóbizottság
tagjainak kijelöléséről. Balassagyarmat Város Önkormányzat Ügyrendje értelmében a Pénzügyi Bizottság
és a Közbeszerzési Bizottság is előzetesen tárgyalta az ezzel kapcsolatos előterjesztést és támogatta azt.
A Bírálóbizottság tagjai részére Balassagyarmat Város Polgármestere írásbeli megbízást adott. A bizottsági
tagok kinevezése a Kbt. 8. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban történt.
A Kbt. 9. § (1) bekezdésének eleget téve Dr. Kecskeméti Tamás személyében biztosított volt hivatalos
közbeszerzési tanácsadó bevonása.
A Bírálóbizottság tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tettek a Kbt. 10. § (7) bekezdésnek
való megfelelés érdekében. A közbeszerzési eljárás becsült értéke 140 MFt volt, mely meghaladta a
közösségi értékhatárt, ezért a közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. 3. címe alapján, nyílt eljárás
alkalmazásával került sor.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a fedezet költségvetési támogatásból és címzett támogatásból
biztosítva volt, az alkalmazott eljárás módját az értékhatárnak megfelelően határozták meg, külön
jogszabályban előírt hirdetménymintát alkalmaztak. Az ajánlati felhívás a kötelező tartalmi
elemekkel rendelkezett.
Az ajánlati dokumentáció értéke 120.000.-Ft+Áfa nagyságban lett megállapítva. A befizetést
igazoló bizonylatok másolatai a közbeszerzési dokumentáció részét képezték.
A Közbeszerzési szabályzat a dokumentációk értékének meghatározására nem tartalmaz előírást,
melynek szabályozását az ellenőrzés indokoltnak tartja.
A bírálati szempontok meghatározása jelentősen befolyásolhatja az ajánlatkérő szándékainak érvényre
jutását, ezért annak meghatározása kellő körültekintést igényel. Az alkalmazott relatív bírálati módszer

és a meghatározott súlyszámok alkalmasak voltak az összességében legkedvezőbb ajánlat
kiválasztására.
A kizáró okok a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével lettek megállapítva, az alkalmassági feltételek
és azok igazolásának módja körültekintően lett meghatározva az ajánlati felhívásban.
Az ajánlatok bontása alkalmával a Kbt. vonatkozó előírásai szerint jártak el: megtörtént a felolvasó lapok
tartalmának ismertetése, mely tartalmazta az ajánlattevők nevét, címét, valamint mindazon
számszerűsíthető adatot, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. A bontási eljárásról
készített jegyzőkönyvet a bontástól számított öt napon belül az ajánlattevők részére megküldték.
Az Bírálóbizottság nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslata 2008. május 30-án került a Képviselőtestület elé. A Pénzügyi Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést előzetesen nem
tárgyalma, ami nincs szinkronban a belső szabályozással, azonban a Képviselő-testület erről
előzetesen döntött.
A Képviselő-testület az összegzésben foglaltaknak megfelelően 132/2008.(V.30.) számú
határozatával döntött a nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.
A Kbt. előírja, hogy az írásbeli összegzést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át kell
adni, melynek átvétele az összegezés iktatott példányán megtörtént. A jelen nem lévő ajánlattevők
részére az eredményhirdetésről készült jegyzőkönyv és összegzés megküldésre került.
A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések megkötésre kerültek a polgármester által, melyet Balassagyarmat
Város Jegyzője ellenjegyzett. A megkötött szerződések és annak nyilvántartása alapján a
kötelezettségvállalás a belső szabályzatnak megfelelően történt. A megkötött szerződés tartalma
megegyezett az ajánlati dokumentáció részeként megküldött szerződéstervezettel.
Ellenőrzött szervezet: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés célja: az önkormányzat vagyongazdálkodását meghatározó rendeletek és belső szabályzatok
megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, biztosított-e az önkormányzati vagyon szabályszerű
nyilvántartása és számviteli elszámolása
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna belső ellenőr
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés tételesen megvizsgálta az önkormányzat vagyongazdálkodását érintő rendeletek tartalmát,
annak összhangját és a szabályozás jogszabályi megfelelőségét és célszerűségét.
Az ellenőrzés ajánlásokat fogalmazott meg a vagyonrendelet és a helyiségek bérbeadásáról szóló
rendelet kiegészítésére és módosítására vonatkozóan, mely a rendeletek összhangjának megteremtését
és célszerűbb szabályozás kialakítását szolgálta.
A vagyongazdálkodási csoportot érintő szervezeti átalakulás a Polgármesteri Hivatal
Ügyrendjében még nem került átvezetésre, melyre felhívtuk a figyelmet.
Javasoltuk, hogy belső szabályzat rendelkezzen a vagyonkataszteri nyilvántartásba történő
bejegyzések alapbizonylatairól. Az egyeztethetőség érdekében szükséges annak szabályozása és
dokumentálása is, hogy hogyan kell eljárni az önkormányzati vagyont értékben nem érintő változások
esetén.
Az ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg a vagyonkataszteri és a számviteli nyilvántartások
vezetésével és a két nyilvántartás egyezőségének biztosításával kapcsolatosan, melyek
felülvizsgálata indokolt.

Az analitikus nyilvántartásokból történt feladások dokumentálásának szabályozása nem kellően kialakított,
ezért javasoltuk ennek felülvizsgálatát.
A vagyongazdálkodás folyamataiba több folyamatba épített ellenőrzési pontot kellene beépíteni, mely
a vagyongazdálkodás szabályszerűségét erősítené. A szervezeti változások pedig indokolttá teszik a
munkaköri leírások aktualizálását.
Az önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenységét a Városüzemeltetési Kft. látja el megbízási szerződés
alapján. A bevételek és a költségek elszámolására a megbízási szerződésben foglaltak alapján kerül sor. A
Városüzemeltetési Kft-vel történő elszámolások esetében biztosítani kell a folyamatba épített és
vezetői ellenőrzés működését és kerüljön sor utalványrendelet kiállítására és az elszámolás
ellenjegyzésére is, mivel az elszámolás egyrészről a bevételek beszedését, másrészről a kiadások
teljesítését jelenti.
Az ellenőrzés felhívta a figyelmet a kataszteri nyilvántartásban és a polgármesteri hivatal befektetett
eszközök nyilvántartásában foglalt adatok módosítására a GAMESZ Alapító Okiratának
megfelelően. Mindezek mellett javasolta az adatok egyeztetését a többi költségvetési szervvel is.
A vagyonkataszterben történt módosításokról, mely az intézmények használatában lévő
ingatlanokat érinti a polgármesteri hivatal tájékoztassa az érintett intézményeket.
Az ingatlan hasznosítása során az ingatlan forgalmi értékének meghatározása nélkül nem
dönthető el a versenytárgyalás kiírásának szükségessége vagy mellőzése, melyet az Áht. előír, ezért
annak meghatározását rendeletben szabályozni kell.
Az ellenőrzés vizsgálta a 2008. évben a követelés elengedés nagyságát és szabályszerűségét, melyet a
vagyonrendelet szabályoz. Az elengedett követelésekről szóló dokumentum nem tartalmazza az
elengedés okait, melynek feltüntetését javasoltuk.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről ( polgármester vagy bizottság ) a következő
testületi ülésen kerüljön beszámolásra a vagyoni ügy megnevezése, a döntés tartalma vagy a
bizottsági határozat száma. Ennek eljárásrendjét belső szabályzatban indokolt rögzíteni.
Az ellenőrzés javasolta, hogy a helyiség bérbeadásáról szóló rendeletben indokolt lenne szabályozni, hogy
milyen nagyságú hátralék felhalmozása esetén kerüljön sor a bérleti szerződés felmondására,
illetve a behajtás kezdeményezésére.
Továbbá folyamatosan figyelemmel kell kísérni a felhalmozott hátralék nagyságát és a letétbe helyezett
óvadék összegét, hogy a hátralék összege azt ne haladja meg.
Az önkormányzati vagyon értékesítése során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a vagyon
értékesítése során vagyonvesztés ne következzen be.
Ellenőrzött szervezet: Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.
Ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az alapító, illetve a társaság ügyvezető igazgatója eleget
tett-e a Gazdasági társaságokról szóló törvény kht. átalakítására vonatkozó rendelkezéseinek.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna belső ellenőr
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi ellenőrzés
A Gt. 365. § (1)-(3) rendelkezése alapján 2007. július 1. után közhasznú társaság nem alapítható. A (2)
bekezdés értelmében a 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló
közhasznú társaság 2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet
tovább. A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával
nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá
alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el.

A közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként
történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E
határidő eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal szemben a megszűntnek nyilvánítás
törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza (Ctv. 84. §).
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2009.(V.27.) számú határozatával döntött a
Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. ( továbbiakban Társaság ) nonprofit
szervezetté történő átalakításáról és az Alapító Okirat módosításáról.
Az Ügyvezető Igazgató a Képviselő-testület döntését követően megbízott jogi képviselője útján
intézkedett a céggel kapcsolatos változások cégbírósághoz történő bejelentéséről és a Társaság
közhasznúsági nyilvántartásba vételét kezdeményezte.
A Nógrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg.12-09-006301/5. szám alatti jogerős végzéssel
Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. bejegyzését 2009. július 17. napi
hatállyal elrendelte.
Az Alapító és az Ügyvezető Igazgató eleget tett az alapító okirat módosításával és a cégjegyzéssel
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének.
A csupán társasági szerződés módosításával járó nonprofit kft-vé történő átalakulás jelentette a
legkisebb anyagi és adminisztrációs terhet az átalakulás megvalósítása és a közhasznú szervezet
további működésének fenntartása érdekében.
Az Alapító Okirat módosításával párhuzamosan a Képviselő-testület 117/2009.(V.27.) számú
határozatával döntött a jogutódként működő Társaság Ügyvezető Igazgatójának 5 évre szóló
megbízatásáról, 104/2009.(V.27.) számú határozatával a Társaság Felügyelő Bizottságának
megválasztásáról és 118/2009.(V.27.) számú határozatával könyvvizsgáló kijelöléséről a Gt. 141. §-ában
foglaltaknak megfelelően.
A Felügyelő Bizottsági tagok a megbízásra vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot nem írtak alá és a
KSztv-ben meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozóan sem nyilatkoztak.
Az ellenőrzés felhívta a figyelmet, hogy az elfogadó és összeférhetetlenségre vonatkozó
nyilatkozatokat pótolja.
A Képviselő-testület eleget téve a Gt. 40-41. §-ában foglalt kötelezettségének kijelölte a
könyvvizsgáló személyét és meghatározta a megbízási díj összegét. A képviselő-testület a
megbízási szerződés tartalmára vonatkozóan egyéb tartalmi követelményt nem szabott.
Az ellenőrzés időpontjában a könyvvizsgálóval megbízási szerződés megkötésére még nem került
sor, melynek azonnali pótlását kezdeményeztük.
A Ksztv. 3. §-a értelmében a nonprofit társaság közhasznú minősítését közhasznú jogállásának
nyilvántartásba vételével szerzi meg. A nyilvántartásba vétel feltétele, hogy az Alapító Okirat tartalmazza a
Ksztv. 4. §-ában foglalt feltételeket.
Az Alapító Okirat a közhasznúság feltételeinek rögzítésével készült a Ksztv. vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembe vételével.
Ellenőrzött szervezet: Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft.
Ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az alapító, illetve a társaság ügyvezető igazgatója eleget
tett-e a Gazdasági társaságokról szóló törvény kht. átalakítására vonatkozó rendelkezéseinek.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna belső ellenőr
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi ellenőrzés

A Gt. 365. § (1)-(3) rendelkezése alapján 2007. július 1. után közhasznú társaság nem alapítható. A (2)
bekezdés értelmében a 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló
közhasznú társaság 2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet
tovább. A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával
nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá
alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el.
A közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként
történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E
határidő eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal szemben a megszűntnek nyilvánítás
törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza (Ctv. 84. §).
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2009.(V.27.) számú határozatával döntött a
Gyarmati Média Kht. ( továbbiakban Társaság ) non-profit szervezetté történő átalakításáról és az Alapító
Okirat módosításáról.
Az Ügyvezető Igazgató a Képviselő-testület döntését követően megbízott jogi képviselője útján
intézkedett a céggel kapcsolatos változások cégbírósághoz történő bejelentéséről és a Társaság
közhasznúsági nyilvántartásba vételét kezdeményezte.
A Nógrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg.12-14-000027/41. szám alatti jogerős végzésének
tartalma alapján a Gyarmati Média Kommunikációs Kht-t törölte 2009. július 1. napi hatállyal és
az átalakulás jogutódjaként a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft-t
jegyezte be nyilvántartásába.
Az Alapító és az Ügyvezető Igazgató eleget tett az alapító okirat módosításával és a cégjegyzéssel
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének.
Az Alapító Okirat módosításával párhuzamosan a Képviselő-testület 109/2009.(V.27.) számú
határozatával döntött a jogutódként működő Társaság Ügyvezető Igazgatójának 5 évre szóló
megbízatásáról, 16/2009.(V.27.) számú határozatával a Társaság Felügyelő Bizottságának megválasztásáról
és 110/2009.(V.27.) számú határozatával könyvvizsgáló kijelöléséről a Gt. 141. §-ában foglaltaknak
megfelelően.
A Képviselő-testület eleget téve a Gt. 40-41. §-ában foglalt kötelezettségének kijelölte a
könyvvizsgáló személyét és döntött a megbízási szerződés tartalmáról. Az ügyvezető igazgató a
Képviselő-testület határozatában foglalt személlyel és tartalommal kötötte meg a megbízási
szerződést.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az Alapító szerv és az Ügyvezető Igazgató a kht. nonprofit
társasággá történő átalakulása tekintetében a jogszabályoknak megfelelően járt el.
Ellenőrzött szervezet: Városüzemeltetési Kft.
Ellenőrzés célja: a Kft-nél a 2007. évben a lakásgazdálkodás szabályszerűségére és hatékonyságára
irányuló ellenőrzést követően készült intézkedési terv végrehajtása meg történt-e.
Ellenőrzött időszak: 2007-2008. évek
Ellenőrzést végezte: Kosik Ferenc belső ellenőr
A vizsgálat jellege: utóvizsgálat
Az ellenőrzés javasolta, hogy a társaság a munkafolyamatba épített és a vezetői ellenőrzés
rendszerét és dokumentáltságát belső ellenőr hiányában alakítsa ki és ezt belső szabályzatban
rögzítse.
Külön belső szabályzatot a Kft. nem készített, de az SzMSz-ébe és belső szabályzataiba beépített
ellenőrzési pontokat és a vezetői ellenőrzésre is nagyobb hangsúlyt fektetett.

Az ellenőrzés indokoltnak tartotta volna egy belső szabályzat kialakítását a lakásgazdálkodással
és az önkormányzati tulajdonú társasházak képviseletével kapcsolatos tevékenység
szabályozására.
A feladat belső szabályozása nem történt meg. A feladatellátás során az önkormányzattal kötött
megállapodás és a jogszabályi háttér, illetve a kialakult gyakorlat alapján járnak el.
Az ellenőrzés a felelősségi és hatáskörök egyértelmű rögzítése és az eljárásrend meghatározása
érdekében a szabályzat elkészítését továbbra is szükségesnek tartja.
Az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat összhangját biztosították.
A Felügyelő Bizottság javaslatot tett a veszteséges tevékenységek felülvizsgálatára, erre sem az
önkormányzat, sem a kft. részéről nem került sor. Az intézkedési terv elkészítésével egyidejűleg a
bérleményszolgáltatás eredményességére vonatkozóan kimutatást nyújtottak be az
önkormányzathoz.
A hátralékok felhalmozódása miatt felmondott bérleti szerződések tekintetében a tulajdonos
érdekeinek, elvárásainak figyelembe vételével kell a folyamatot szabályozni és a gyakorlatot
kialakítani, mellyel kapcsolatosan kezdeményezni kell az egyeztetést az önkormányzattal. Az
önkormányzat és a Kft. között új megbízási szerződés jött létre, mely részletesebben határozza meg a
feladatokat és az önkormányzat elvárásait.
A hátralékosokkal szemben történő eljárás tekintetében az ellenőrzés szükségesnek látta, hogy a
megbízási szerződés erre vonatkozóan egyértelműen fogalmazza meg a tulajdonosi elvárásokat.
Az új megbízási szerződésben egyértelműen rögzítették a hátralékok beszedésével kapcsolatos elvárásokat.
Az ellenőrzés javasolta a végrehajtási eljárással kapcsolatos tevékenység szabályozását és megfelelő
nyilvántartási rendszerének kialakítását, melynek a Kft. eleget tett.
Az ügyvédi megbízásokat felülvizsgálták és pontosították.
Az ellenőrzés hiányosnak találta a végrehajtási eljárások és a kilakoltatási eljárások esetében az
önkormányzat és a Kft. közötti információáramlást. Az új megbízási szerződés megkötésével ennek
egyértelmű szabályozása megtörtént.
A lakások rendeletben meghatározott rendeltetésszerű használatának
ellenőrzéséről és
jegyzőkönyvezetéséről gondoskodtak, a hiba bejelentések dokumentáltságát kialakították.
Szabályozták és megfelelően működtetik a számlák kiegyenlítését megelőzően szakmai teljesítés
igazolások belső kontrollját.
Ellenőrzött szervezet: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet ( Gamesz )
Ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy a költségvetési szervnél a rendszerellenőrzés során feltárt
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e és az intézkedési tervben foglalt feladatokat végrehajtották-e.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna belső ellenőr
A vizsgálat jellege: utóvizsgálat
A belső ellenőrzés a 2008. évben - a 2005-2006. évekre vonatkozóan - 2007. november 8 – 2008. február
28-ig terjedő időszakban végzett rendszerellenőrzést. A bevételek teljesítésére és a kapacitások
kihasználására irányuló pénzügyi – gazdasági ellenőrzésre 2008. szeptember 16 - 2008. november 30.
közötti időszakban került sor.
A belső ellenőrzések megállapításairól jelentés készült, melyet a költségvetési szerv vezetője megismert. A
jelentésben foglaltakra vonatkozóan a költségvetési szerv vezetője észrevételt nem tett. A feltárt

hiányosságok megszüntetése és a javaslatok hasznosítása érdekében intézkedési terv készült,
melyet Balassagyarmat Város Jegyzője elfogadott.
Az ellenőrzés javasolta a védőnői tevékenységről a Képviselő-testület tájékoztatását ( szakmai
tevékenység értékelése mellett az eszközellátottság, a működési bevételek és költségek nagyságának
bemutatása ), azonban ez továbbra sem történt meg.
A Gyermekjóléti Szolgálat létszámbővítése a jogszabályban foglaltaknak megfelelően
megvalósult. Az Alapító Okirat módosítása megtörtént, figyelemmel a költségvetési szervek
jogállásáról szóló CV. törvény rendelkezéseire tekintettel.
A szervezetnél átdolgozásra került a szervezeti és működési szabályzat ( továbbiakban SzMSz ) és a
gazdasági szervezet ügyrendje. Az SzMSz a felügyeleti szerv által nem került még jóváhagyásra. Az
SzMSz-t kiegészítették az alapfeladatként és kiegészítő feladatként ellátandó tevékenységekkel,
meghatározták a működést meghatározó jogszabályokat, azonban az ellenőrzés még további
javaslatokkal élt az Ámr-ben előírt tartalmi követelményeknek való megfelelés érdekében.
A gazdasági szervezet ügyrendje 2009. szeptember 1-től hatályos. Az ügyrend részletesen szabályozza a
költségvetési szerv feladatellátását, azonban az ellenőrzés a karbantartási részleg és az élelmezési
tevékenység szabályozását nem találta megfelelően szabályozottnak, ezért javasolta a belső
szabályozás kiegészítését.
Az ellenőrzés kiemelt figyelemmel vizsgálta a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozását és működését,
melyben hiányosságot nem tapasztalt.
A költségvetési szerv FEUVE szabályozással ( kockázatelemzés, nyomvonal, szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendje ) továbbra sem rendelkezik, melynek pótlására felhívta a figyelmet.
A belső szabályzatok nyilvántartásáról nem gondoskodtak, melyet az ellenőrzés továbbra is
fontosnak tart a szabályzatok hatályának és aktualizáltságának ellenőrizhetősége érdekében.
Az elemi költségvetés összeállításával egyidejűleg elkészítették a költségvetési szerv finanszírozási tervét.
A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a szerződések ellenjegyzésének érvényesüléséről.
Biztosított a költségvetési szervek előirányzat nyilvántartásának vezetése, a módosítások nyomon követése
és a pótelőirányzat igénylések szöveges indokolással való ellátása.
A változó bérek elszámolásának rendjét az integrált önállóan működő költségvetési szervek saját
szabályozásuk részeként rögzítik.
A közbeszerzési tevékenység szabályozása megtörtént, a 2009. évben lefolytatott eljárás ennek figyelembe
vételével valósult meg. A Közbeszerzési szabályzat 2008. június 1-től hatályos, szabályozza a
Közbeszerzési törvényben meghatározott területeket.
Az ellenőrzés a karbantartási részleg tevékenységének részletesebb dokumentálását és a vezetői
ellenőrzés további erősítését javasolta.
A Rákóczi út 23. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan az ellenőrzés felhívta a figyelmet az
önkormányzati bérlakások bérlőinek és hátralékainak egyeztetésére az önkormányzattal és a bérlőkkel. Az
egyeztetés az ellenőrzés időtartama alatt még folyamatban volt.
A költségvetési szerv által külső szervezet részére végzett munkák teljesítésére szerződés alapján kerül
sor, melyet belső szabályzatban is rögzítettek.
A Szent Imre út 2. szám alatti hasznosítatlan ingatlan nem került visszaadásra a felügyeleti szervnek, mely
nincs szinkronban az önkormányzat vagyonrendeletével, továbbá nem gondoskodtak a bérleti
szerződések jegyzőnek való megküldéséről.

A pénzkezelési szabályzat aktualizálása megtörtént, az ellenőrzés által feltárt hiányosságokat pótolták
( felelősségvállalási nyilatkozatok, Művelődési Központ pénzkezelési tevékenysége ).
A költségvetési szerv az integrált önálló költségvetési szervekkel kötött Együttműködési megállapodást
módosította, mely azonban a Képviselő-testület által még nem került jóváhagyásra. A megállapodás a
gazdálkodás folyamatában a jogszabályban foglaltaknak megfelelően rögzíti a hatásköröket és
felelősségi rendet, azonban nem teszi egyértelművé a FEUVE szabályozás megosztását az
önállóan gazdálkodó és önálló intézmény között.
A költségvetési szerv gondoskodott a Számviteli politika és a Számlarend elkészítéséről, illetve
aktualizálásáról. Önköltségszámítási szabályzattal a költségvetési szerv továbbra sem rendelkezik,
mely szükséges lenne a kiegészítő tevékenység önköltségének megállapításához.
Az Áfa alanyiság a számviteli politika részeként rögzítésre került, a magáncélú telefonhasználat
szabályozása az SzMSz részeként megtörtént.
Az ellenőrzés felhívta a figyelmet az Áfa törvény 160. § (1)-(3) bekezdésére, mely szerint a számla
kibocsátási kötelezettségnek a kötelezett saját maga, illetőleg – megbízása alapján és képviseletében – az
általa választott meghatalmazott is eleget tehet, de csak írásbeli megállapodás alapján, melynek
megkötéséről még nem gondoskodtak.
Az ellenőrzés az utóvizsgálat keretében megállapította, hogy a feltárt hiányosságok többsége
megszüntetésre került, a szervezet belső szabályozottságát megerősítették, azonban az ellenőrzés
által még hiányosnak vélt területek szabályozását pótolni szükséges.
Ellenőrzött szervezet: Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet
Ellenőrzés célja: a bevételek teljesülésének és a kiadások teljesítésének megfelelőségi vizsgálata, a
finanszírozás rendszerének és a likviditás alakulásának ellenőrzése.
Ellenőrzött időszak: 2008-2009. évek
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna belső ellenőr
A vizsgálat jellege: rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés vizsgálta az OEP-pel kötött finanszírozási szerződések tartalmát, alapító okirattal
és a működési engedélyekkel való szinkronját, az OEP felé szolgáltatott adatok megbízhatóságát,
a költségvetési bevételek tervezését, előirányzat-módosítások szabályszerűségét, a teljesítmény
volumen korlát ( továbbiakban TVK ) hatását a költségvetési szerv OEP finanszírozására, a
likviditási helyzet alakulását és a költségvetési szerv vezetőinek döntéseit és intézkedéseit a
működőképesség fenntartása érdekében.
Az ellenőrzés az Alapító Okirat tartalmát a végzett tevékenységgel szinkronban lévőnek találta, azonban
felhívta a figyelmet a kisegítő tevékenységek módosítására, mivel azok csak államháztartáson belüli
személyek részére nyújthatóak, mely kedvezőtlenül érintené a költségvetési szerv egyes tevékenységeit (
bérbeadás ).
Az ellenőrzés a fekvőbeteg osztályok működési engedélyét tételesen megvizsgálta és megállapította, hogy a
működési engedélyek rendelkezésre álltak.
Az ellenőrzés áttekintette az OEP-pel kötött alapszerződést és a 2008-2009. években történt
jelentős számú módosítását. A szerződésmódosítások többsége az orvosok létszámában, foglalkoztatás
jogviszonyában és óraszámában bekövetkezett változás, valamint a Kórház tevékenységében és
műszerhasználatában bekövetkezett változás miatt történt. Az OEP részéről kezdeményezett
módosítások jelentős részét a teljesítmény volumen korlátok módosítása indokolta. Az ellenőrzés
az OEP szerződésmódosítások tekintetében javasolta, hogy a belső szabályozásnak megfelelően
az ellenjegyzői jogkör gyakorlásáról gondoskodjanak.

OEP felé szolgáltatott adatok megbízhatósága
A nyilvántartások vezetése a MEDWORS program felhasználásával történik. Az adatok tárolása és
megőrzése elektronikus formában minden esetben biztosított. A fekvőbeteg ellátás esetén a
nyilvántartások nyomtatott formában is megőrzésre kerülnek.
A szoftwer alkalmazásával történik az adatok összesítése a belső és külső telephelyekről egyaránt. A
Kórház által az OEP felé megküldött adatok megbízhatóságát és helyességét a programon
lefuttatható hibalista biztosítja. A hibás adatok javítása - amennyiben lehetséges - központilag történik,
szükség esetén az érintett osztályok bevonásával.
A költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségének a szerződésben és a kormány
rendeletben foglaltaknak megfelelően határidőre eleget tett, az adatszolgáltatás biztonságát
autentikus időbélyeget használó és rejtjelezéssel védett elektronikus rendszer biztosítja.
Költségvetési bevételek tervezése
A támogatás jellegű bevételek tervezése az OEP által előre meghatározott súlyszámok és pontszámok,
valamint egységnyi teljesítménydíjak figyelembe vételével készült. Az OEP a TVK nagyságát októbertőlszeptemberig terjedő időszakra határozza meg, azonban a tervezés időszakában többnyire ennél kevesebb
adat áll rendelkezésre az éves támogatási bevételek tervezéséhez. Az országos szezonális index
ismeretében azonban kevesebb adat rendelkezésre állása esetén is – változatlan jogszabályi háttért
feltételezve – például a 2008. évben jól tervezhető volt a támogatási bevétel nagysága.
2009 áprilisától a finanszírozás rendszerében történt módosulás ( EMAFT bevezetése, a lebegtetett
teljesítmények díjának bizonytalansága ) a tervezett bevételekben jelentős változást eredményezett. Az
OEP a támogatások nagyságát, a TVK mértékét saját kasszájának nagysága alapján év közben módosította,
ezért folyamatosan változtak – akár visszamenőleg is - a TVK mutatószámai. A 2009. évben az OEP
támogatás tervezhetőségét és a tervezett költségvetés végrehajtását ezen tényezők
ellehetetlenítették.
A bevételek tervezése a fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg ellátás és az egynapos sebészet esetében különkülön történt a meghatározott TVK alapján. Voltak az általánostól eltérő, speciálisan finanszírozott
területek ( szülés, újszülött ellátás, boncolás, külföldiek ellátása ), melyek teljesítménye után járó támogatás
az előző évi releváns adatok alapján került számba vételre.
A krónikus betegellátás bevételének meghatározásánál az ágykihasználtság figyelembe vételével kalkuláltak,
melynek nagysága jó megközelítéssel tervezhető. Ezen tervadatok megbízhatóságát az előző évi
ágykihasználtság alapján képzett mutató és a biztos betegforgalom ( várólistán lévő betegek száma )
alapozta meg.
A krónikus szakfeladatra a bevételek tervezése összevontan történt és ezután került szétbontásra az egyes
osztályokra. A krónikus osztályok támogatási bevételének egyedi tervezése pontosabb
tervadatokhoz vezetne, mivel mód lenne a sajátosságok szélesebb körben történő figyelembe vételére.
Az ellenőrzés a támogatás értékű bevételek tervezését - a jogszabályi háttér okozta
bizonytalansági tényezők ellenére – megfelelőnek tartotta.
Az ellenőrzés felhívta a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy - az OEP finanszírozás
szabályozásából adódó bizonytalanságok ellenére – a bevételi előirányzatok teljesülési ütemét
folyamatosan kísérje figyelemmel és bevétel elmaradás esetén kezdeményezze a költségvetés
módosítását, mivel az Áht. a bevételi előirányzat teljesítési kötelezettségét írja elő.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségvetés tervezésével egyidejűleg a Kórház előirányzatfelhasználási ütemtervet készített az előirányzatok 12 havi egyenlő részletekben történő felhasználását
feltételezve, azonban az év közben történt előirányzat módosítások nem kerültek átvezetésre az
ütemterven.

Javasoltuk, hogy a költségvetési szerv az előirányzatok tényleges teljesülési ütemére tekintettel
készítsen előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak év közbeni karbantartásáról az Ámr.
tartalmának megfelelően gondoskodjon, mivel az előirányzat-felhasználási ütemtervnek
megfelelő alapot kell képezni a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásához és a likviditási helyzet
alakításához.
Előirányzat-módosítás
A költségvetési szerv előirányzat-módosításai rendszerezettek és nyomon követhetőek voltak, azonban
nem képezték egy egységes nyilvántartás részét, melyet az önkormányzat költségvetési rendelete
értelmében a jegyző által elrendelt formában kell vezetni.
A költségvetési szerv 2010. január 27-én módosítási javaslattal élt a felügyeleti szerv felé. A javaslat
előirányzat átcsoportosítást és 80.428.100.-Ft OEP támogatás és 5.544.113.-Ft egyéb, összesen
85.972.213.-Ft bevétel kiesésből származó bevételi és kiadási előirányzat csökkentést tartalmazott.
Az előirányzat módosítás teljes nagysága a felügyeleti szerv által nem került jóváhagyásra, a kért
előirányzat módosításból 12.096 eFt került elfogadásra, melynek forrása támogatásértékű működési és
felhalmozási bevétel és önkormányzati támogatás volt.
Az ellenőrzés az előirányzat átcsoportosítás indokainak feltárása érdekében megvizsgálta a 2009. évi
személyi juttatási előirányzat havi teljesítéseit. Megállapította, hogy a személyi juttatási előirányzatok havi
teljesítései meghaladták az időarányosan tervezett személyi juttatási előirányzatok nagyságát. Ennek
legfőbb indoka, hogy a központosított előirányzatokat a felügyeleti szerv nem engedte
megtervezni, mivel annak feltételei a tervezés időszakában csak részben voltak ismertek. Az év
közben történt módosítások ezt némiképp korrigálták, de az időarányos teljesítések többnyire a
központosított előirányzatok miatt rendre túllépték az időarányos előirányzatokat.
A 2009. évi személyi juttatási előirányzat 2010 januárjában történt módosítása ( előirányzat
átcsoportosítás dologi kiadásokból a személyi juttatási előirányzat javára ) azonban már nem
csak a központosított előirányzatok miatt történt, hanem az alábbi okok is közre játszottak a
személyi juttatási előirányzat növelésében:
▪
▪
▪
▪

A személyi juttatási előirányzat 98 %-on volt tervezhető, mely megalapozott tervezés esetén is
jelentős 20-25 millió Ft kiesést jelent.
A tervben a dologi kiadások között vállalkozási szerződéssel megtervezett foglalkoztatási
jogviszonyban dolgozó munkavállaló foglalkoztatása év közben változott és ténylegesen a
személyi juttatási előirányzat terhére elszámolt megbízási díjat kapott.
Az év közben nyugdíjazásukat kérő közalkalmazottak juttatásai a tervezés időszakában még nem
voltak ismertek.
Az előirányzat növekedésében a létszámleépítés áthúzódó hatásai és a változó bérek tervezésében
rejlő bizonytalansági tényezők ( túlóra, készenlét, ügyelet ) is szerepet játszottak.

Az előirányzat-felhasználás szabályszerűsége érdekében a személyi juttatási előirányzatok teljesítését
folyamatosan figyelemmel kell kísérni és biztosítani kell, hogy a központosított támogatásokon felül melynek fedezete jogszabályon alapul - csak a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt
előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok esetében a költségvetési szerv az
előirányzat átcsoportosítást az előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalást követően
kezdeményezte, mely nincs szinkronban Balassagyarmat Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 7/2009.(II.19.) számú rendeletben foglaltakkal.
Felhívtuk a figyelmet, hogy kötelezettség csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt
előirányzatok terhére vállalható, a kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítást a
kötelezettségvállalást megelőzően kell kezdeményezni a felügyeleti szervnél.

Teljesítmény volumen korlát ( TVK ) hatása a költségvetési szerv finanszírozására
Az Eü. finanszírozásról szóló korm. rend. és az NM rendelet értelmében a Kórházak finanszírozása az
OEP-ral kötött finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységekre alapdíj, fixdíj és teljesítménydíj
alkalmazásával történik, melynek alapja homogén betegségcsoportokhoz ( HBCS ) rendelt súlyszám és
pontszám. A finanszírozás módja szolgáltatás típusonként eltérő.
A 2009. évben a finanszírozás rendszerének törvényi szabályozása két alkalommal is változott,
mely a Kórház bevételinek kiszámíthatóságára és a működés egyensúlyára jelentős hatással volt.
A finanszírozási rendszer alapját az OEP által meghatározott és vele szerződésben álló egészségügyi
szolgáltatóval közölt teljesítmény volumen korlát képezte. A TVK a fekvőbeteg ellátásra, az egynapos
ellátásra súlyszám, a járóbeteg ellátás és laboratóriumi vizsgálatok esetében német pont alapján került
meghatározásra szezonális index figyelembe vételével.
A TVK alkalmazásának lényege, hogy az OEP által meghatározott TVK-on belül végzett szolgáltatásokat
az OEP finanszírozza, a felette lévő teljesítésekre támogatás nem számolható el.
A 2008. évben az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítmény egysége után 146.000.-Ft, járóbeteg-szakellátás
teljesítményegysége után 1,46 Ft, míg a krónikus ellátottak után 5.600.-Ft támogatás volt elszámolható.
Az EMAFT bevezetésével a teljesítmények után elszámolható, országosan megállapított teljesítménydíj
2009. április 1-től aktív fekvőbeteg szakellátás esetén 150.000.-Ft-ra, járóbeteg-szakellátás esetén 1,6 Ft-ra
növekedett. A magasabb díjtétel azonban az előző évi teljesítmény 70 %-ának megfelelő
teljesítmény volumennel párosult, ami jelentősen visszafogta a támogatás mértékét. Igaz
lehetőség nyílott lebegtetett teljesítmények elszámolására, de ennek díja előre nem volt ismert és
mértéke elenyészőnek bizonyult.
A 2007. évben az OEP támogatások 80 %-a a fekvőbeteg osztályok teljesítménye alapján járó
támogatásból származott, míg 15 %-os szintet képviselt a járóbeteg ellátás és 5 %-os nagyságot a
diagnosztikai tevékenység teljesítménye. A 2008. és 2009. évben az OEP támogatás fekvőbeteg
teljesítmény után járó részaránya 4 %-kal csökkent, melyet részben a finanszírozás változása,
részben új egészségügyi szolgáltatások bevezetése indokolt.
A 2007. évhez képest a fekvőbeteg ellátás teljesítmény mutatója a 2008. évben nem változott, míg a 2009.
évben 13 %-kal növekedett. A fekvőbeteg ellátáson belül, míg az aktív ágyak teljesítmény
mutatóinak növekedése összességében degresszív finanszírozással járt együtt, addig a krónikus
betegellátás teljesítményeinek növekedése a finanszírozási bevételek növekedését is jelentette.
A krónikus betegellátás jobb és kiszámíthatóbb finanszírozási mutatói azonban nem tudták
kompenzálni az aktív betegellátás tekintetében jelentkező bevételcsökkenést.
A mutatókból egyértelműen látható, hogy – hasonlóan a fekvőbeteg ellátáshoz – a járóbeteg ellátás
esetében is kardinális kérdés a teljesítmények optimális szinten tartása, melynek jelentősége felerősödik egy
esetleges TVK csökkenés esetén.
A TVK által determinált finanszírozás következtében a teljesítménymutatók növekedési ütemével
nem párosult az OEP támogatás nagysága, mely a Kórház támogatási bevételének csökkenését
eredményezte a 2009. évben.
Ebben az évben már nem jelentkezett a vizitdíjból és a napidíjakból származó bevétel sem, ami
tovább rontotta a költségvetési mérleg bevételi oldalát.
A bevételek megtartása érdekében tett legjelentősebb intézkedés a krónikus betegellátás
ágykihasználtságának fokozása, az ápolási napok növelése volt.
Míg a 2008. évben az OEP által meghatározott TVK szinkronban volt a Kórház valódi teljesítményével,
betegforgalmával, addig a 2009. évtől jelentkező csökkentett TVK és az ezzel szemben jelentkező,
változatlan betegforgalom már folyamatosan a kórházi átlagos teljesítménydíjak csökkenéséhez vezetett.

A járóbeteg ellátás teljesítménydíjai is jelentősen alatta maradtak az országos értéknek, mely szintén a
központilag meghatározott alacsony TVK és ezzel szemben jelentkező magas betegforgalom
következménye.
A Kórház OEP finanszírozásának havi bontásából látható volt, hogy 2009 áprilisáig az előző év releváns
hónapjának bevételi nagysága meghaladta a 2008. évit, majd 2009 májusától a havi finanszírozás mértéke
alatta maradt az előző év releváns hónapjának.
A szigorú TVK szükségessé tenné a betegforgalom korlátozását, azonban a teljesítmények
csökkenése a következő évek, OEP által meghatározott TVK nagyságának csökkenését is
jelentené, mivel a korlátok részben az előző évi teljesítmények alapján kerülnek meghatározásra.
A betegforgalom részben szabályozásra került az előjegyzéses rendszer működtetésével, mely
által biztosított annak egyenletesebb időbeli eloszlása.
A Kórház az elszámolható teljesítmények jogszabályban meghatározott korlátjait saját maga által
kifejlesztett programmal folyamatosan figyelemmel kíséri, ezáltal biztosítva az elszámolható
teljesítmény kontrollját.
A Kormány a 2008-2009. években többlettámogatást irányzott elő a kórházak TVK által korlátolt
finanszírozásának pótlására, mely a 2008. évben 59.076.700.-Ft, a 2009. évben 17.552.200.-Ft és 2010. év
elején 25.661.400.-Ft nagyságú volt.
A Kormány által nyújtott többlet finanszírozás az elmúlt években enyhítette a Kórház
forráshiányos működését, azonban a TVK nagysága és a központilag meghatározott
teljesítménydíjak nem tettek lehetővé kiegyensúlyozott működést.
Finanszírozás módja és szabályozottsága
A kórház finanszírozása 3 hónapos csúsztatott rendszerben történt, vagyis az adott havi támogatás alapját
a 3 hónappal ezelőtti hónap teljesítménymutatója képezte. A finanszírozás ezen rendszere tovább
nehezítette a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetőségét.
A Kórház működőképességének fenntartása érdekében tett intézkedések
A Kórház működésére kiható, az elmúlt években történt jelentősebb változások és intézkedések az
alábbiak voltak:
▪ A struktúraátalakításhoz kapcsolódóan az ágyszámokban 2007. április 1-től
bekövetkezett változás, melynek során az aktív ágyak száma 529-ről 329-re csökkent,
míg a krónikus ágyak száma 232-ről 307-re emelkedett.
▪ A humánerőforrás optimalizálása, melynek tényleges hatása elsősorban 2008. évben
érződött, amikor a közalkalmazotti létszám 770 főről csökkentésre került 701 főre, majd a
2009. évben tovább folytatódott a létszámleépítés 690 főre.
▪ Az esetszámok nagysága a változást követően jelentős mértékben csökkent. A
csökkenés legnagyobb mértékben a szakambulanciai ellátást ( 28 % ) és a diagnosztikai
ellátások közül a radiológiát ( 21 % ) érintette. A csökkenés mértéke a krónikus
betegellátás területén volt a legalacsonyabb ( 7% ).
▪ A 2009. évben a fekvőbeteg ellátás esetszámai 4-5 %-kal növekedtek, míg
jelentősebb növekedés a járóbeteg szakrendelés ( 54 % ) és a diagnosztika ( 30% )
területén mutatkozott 2007. évhez képest.
▪ Önmagában ezek a változások jelentős hatással voltak a működés és gazdálkodás
egészére, mely csak gyors, tudatos és szervezett intézkedések megtételével volt
kezelhető.
▪ Nehezítette a kormányzati intézkedéshez való gyors viszonyulást a Kórház már
meglévő infrastruktúrája és szerkezeti adottsága, illetve a címzett támogatásból
megvalósuló beruházás objektív okok miatti elhúzódása.
▪ Tovább gyengítette a pénzügyi helyzetet a teljesítmény volumen korlát bevezetése
és csökkentése, mely bevételkiesést eredményezett.
▪ Növekedtek az egészségügyi irányítás által megfogalmazott szakmai követelmények.

▪

Az OEP finanszírozást szabályozó jogszabályok kedvezőtlenül változtak az elmúlt két évben, az
EMAFT és a TVK bevezetése korlátozta az OEP támogatás nagyságát és 2009. évben jelentős
kockázati tényezőt jelentett a finanszírozásban.
▪ A külső tényezők hatása mellett belső tényezők is kedvezőtlenül befolyásolták a gazdálkodást,
mint például a kisegítő részlegek ( energetika, mosoda ) rossz műszaki állapota, költséges
működtetése.
▪ A folyamatban lévő Kórház rekonstrukció elhúzódása szintén kedvezőtlen gazdasági és ellátási
nehézségeket vont maga után.
A külső és belső tényezők együttes hatása szükségessé tette a költségvetési szerv vezetése
részéről a szakmailag megalapozott, gyors és hatékony reagálást, mely az alábbiakban foglalható
össze:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

A mosoda kiszervezésére, a fűtés racionalizálására ( fűtésrendszer átalakítása ) a működési
költségek csökkentése érdekében.
A szolgáltatási szerződések felülvizsgálatra kerültek, mely az előző időszakhoz képest
jelentősen költségcsökkentést eredményezett.
Több lépcsőben végrehajtott csoportos létszámleépítés. A struktúra átalakítást követően a
Kórház vezetése - a megfelelő szakmai színvonal fenntartása mellett - a lehetőségekhez mérten
időben reagált az optimális humánerőforrás szint kialakítása érdekében.
Keretgazdálkodás bevezetése
Kórház a készletek ésszerű felhasználása érdekében már 2005. év óta keretgazdálkodást vezetett
be. A főkönyvi könyveléshez hasonlóan a GLOBNET gazdálkodási rendszert alkalmazza a
keretgazdálkodás technikai megvalósításához. Belső szabályozás nem rendelkezik a
keretgazdálkodás folyamatáról, a felelősségi és hatáskörök jogosultjairól, azonban az
alkalmazott szoftver a vezetők által meghatározott felhasználási jogosultság szerint,
szabályozottan működik.
A keretgazdálkodás bevezetése elősegítette a teljesítmények és a bevételek nagyságával
összhangban lévő készlet és gyógyszer felhasználás szabályozását, a felhasználás ésszerű
korlátozását.
Krónikus osztályok kihasználtságának növelése, kedvezőbb finanszírozási feltételek megteremtése,
fajlagos költségek csökkenése.
A költségvetési szerv jelentős figyelmet fordított az OEP által meghatározott TVK optimális
kihasználtságára, melyet a finanszírozási csoport követett nyomon.
Intézményi kubatúra ésszerűsítése, aminek az elhúzódó Kórház beruházás gátat szab.
Új ellátások bevezetésével a betegforgalom megőrzése.

A Kórház működőképességének fenntartása érdekében további, jelentős változásokra lesz szükség,
amennyiben az OEP finanszírozás rendszere nem változik. A költségvetési szerv ennek érdekében - a
Képviselő-testület által jóváhagyott - külső szervezettel kötött megállapodást, hogy a Kórház
működésében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat feltárja és intézkedési javaslatokat fogalmazzon meg.
Az ellenőrzés a külső szervezet által megfogalmazott, a Kórház egészének működésére kiható és
belső erőforrás felhasználásával megvalósítandó átvilágítását szükséges lépésnek tartja a
költségvetési egyensúly megteremtése és egy kedvezőtlenebb pénzügyi helyzet elkerülése
érdekében.
Költségfelosztás megalapozottsága
Az alkalmazott költségfelosztás vetítési alapjai a belső szabályzatban egyértelműen meghatározottak,
melyek alkalmazása pontos információt szolgáltat a vezetés részére az egyes egészségügyi tevékenységek
eredményességének megállapításához.
A gazdaságosság elemzésének további lehetősége lenne az esetszintű költségelemzés és
fedezetszámítás, mely részletesebb képet mutatna az egyes betegségcsoportok
költséghatékonyságáról, melynek párosulnia kellene az egyes osztályok felé történő
visszacsatolással, illetve szakmailag megalapozott rendszerbe történő beavatkozással.

Likviditás javítása
A költségvetés teljesítését, a pénzügyi helyzetet nem elég csak az év végén értékelni. A hatékony
gazdálkodás, a működési zavarok elkerülése érdekében fontos a finanszírozás, a likviditás évközi
folyamatának figyelemmel kísérése.
A költségvetési szerv az év közbeni kiadások és bevételek teljesülési ütemét folyamatosan figyelemmel
kísérte, azonban a 2009. évben – a kiszámíthatatlan OEP finanszírozás miatt – a költségvetési egyensúly
némiképp felborult.
Míg a 2008. évben az I. negyedév egyensúlytalansága az év végére helyreállt, addig 2009 III-IV.
negyedévében a működésben forráshiány lépett fel. Az év végi kötelezettség állományból 177 MFt volt
lejárt határidejű tartozás.
A költségvetési egyensúly kiegészítő OEP támogatás igénybe vételével 2010 januárjában normalizálódott.
2010. január 31-én a kötelezettségállomány nagysága 125.226 eFt-ra lecsökkent, melyből a lejárt határidejű
kötelezettség nagysága 18.141 eFt volt.
A bevételi források összetételét tekintve - figyelembe véve az önkormányzat anyagi lehetőségeit – a
költségvetési szervnek meg kell vizsgálni a saját bevételek növelésének lehetőségét és továbbra is
biztosítani kell a TVK által behatárolt OEP támogatás maximális kihasználását.
Az ellenőrzés felhívta a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy a költségvetési egyensúly
alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és az egyensúly fenntartása érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket. Bevételi előirányzatok várható elmaradása esetén – a fenntartó
tájékoztatása mellett - az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével járjon el.
Ellenőrzött szervezet: Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
Ellenőrzés célja: a szakmai feladatellátás, működés és gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
illetve a szervezet belső szabályzatainak.
Ellenőrzött időszak: 2006-2008. évek
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna belső ellenőr,
Halmosi Anna közoktatási referens
A vizsgálat jellege: rendszerellenőrzés

A tervezési munka
A költségvetés készítésének folyamata, illetve az ezzel kapcsolatos előkészítő tevékenység belső
szabályzatban nem rögzített. A munkaköri leírás tartalma alapján a költségvetési terv
összeállítása a pénzügyi csoportvezető feladata.
Ki kell alakítani az ügyrend részeként a költségvetés tervezésének belső szabályozását, illetve a
FEUVE részeként a költségvetés készítésével kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat a megfelelő
kontrollok beiktatásával.
A tervezési munkában az ellenőrzés a bevételek összegének tervezését számszakilag nem tartotta teljesen
megalapozottnak. Indokolt lenne a szolgáltatások és bérleti díjak összegén belül a rendszeresen
előforduló és eseti jellegű bevételek elkülönítése és ennek figyelembe vételével az – az útmutató
értelmében - 5 %-os bevétel növekedés tervezése.
A költségvetés tervezése mindhárom évben –a fentiekben megfogalmazott hiányosságok figyelembe vétele
mellett – megalapozott számadatokon alapult. Az ellenőrzés fontosnak tartja, hogy az átlátható tervezés
és annak számszaki alátámasztása legyen a gazdálkodás alapja.

Előirányzat-módosítás
A költségvetési szerv által benyújtott pótelőirányzat igények az alábbi kivételtől eltekintve
megalapozottak és kellően alátámasztottak voltak.
Az ellenőrzés a 2008. október 16-án készült jegyzőkönyv tartalma alapján megállapította, hogy az
órarendkészítésért 350.000.-Ft személyi juttatás és 112.000.-Ft munkaadót terhelő járulék pótelőirányzat
igényt nyújtott be a költségvetési szerv, melynek jóváhagyását a felügyeleti szerv is javasolta. A
pótelőirányzat igény jóváhagyását az ellenőrzés nem tartotta megalapozottnak, mivel az órarend
készítés a pedagógus munkakörébe tartozó feladat, melyet munkakörének részeként kell előírni a
közoktatásról szóló törvény 1. számú melléklet II/9. pontja alapján.
Az ellenőrzés javasolta, hogy a módosítások áttekinthetősége érdekében a költségvetési szerv a
jegyző által elrendelt formában alakítsa ki az előirányzat-módosítások nyilvántartási rendszerét.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
A költségvetési szerv a 2006. és 2007. évben előirányzat-felhasználási ütemtervet az Ámr. előírásinak
megfelelően készített, melyet az adott évi önkormányzati költségvetési rendelet évközi változásának
megfelelően ( pótelőirányzat jóváhagyása ) folyamatosan karbantartott. A 2008. évben előirányzatfelhasználási ütemterv csak augusztus hónapig készült, ezt követően az előirányzat módosítások
és a felhasználás nem lett dokumentáltan követve. Az előirányzat-felhasználási ütemterv képezi
alapját a kötelezettségvállalási jogkör szabályszerű gyakorlásának, ezért annak vezetése
nélkülözhetetlen.
Önkormányzati finanszírozás
Az ellenőrzött időszakban a költségvetési szerv igényei és az önkormányzati finanszírozás üteme
elsősorban az önkormányzat pénzügyi helyzetének és likviditásának függvénye volt. A költségvetési szerv
és a többi intézmény finanszírozása nem a finanszírozási ütemtervek alapján valósult meg,
hanem a pénzügyi lehetőségek adta keretek között, szem előtt tartva a működés
fenntarthatóságát.
Előirányzatok teljesítése
A 2007. évben a kiadások teljesített összege 462.223 eFt, a bevételek teljesített összege 495.534 eFt volt.
A kiadásokon belül a személyi juttatási előirányzat 292.075 eFt-ot ( 63 %-ot ) tett ki. A munkaadót terhelő
járulékok nagysága 93.477 eFt volt, mely a kiadások 20 %-át jelentette. A két legjelentősebb előirányzatot,
- mely a kiadási előirányzatok 83%-át jelenti - a költségvetési szerveknél a közalkalmazotti állomány
létszáma és a vonatkozó jogszabályok determinálják. Így a személyi juttatások előirányzata és a
munkaadói járulékok nagysága jól tervezhető. A személyi juttatások év közbeni módosítására 22.354
eFt összegben került sor, azonban a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest csak 3.396 eFt-tal lett
nagyobb. Ennek egyik oka a 2007. évben végrehajtott létszámleépítés volt.
A költségvetési szerv a 2007. évben szakiskolai fejlesztési II. programon 12.442.500.-Ft, útravaló ösztöndíj
pályázaton 483.000.-Ft működési pénzeszközt nyert. Az FKA/KT/76/2007. számú pályázati program
keretében pedig 1.825.000.-Ft támogatási bevételt ért el kőműves verseny lebonyolítására.
Az intézmény 6.747 eFt fejlesztési célú bevételre tett szert a DT-ÉM/2/003/2007. számú pályázattal az
OM Alapkezelő és Munkaerőpiaci Decentralizált regionális keretből, valamint 12.012 eFt szakképzési
hozzájárulást kapott gazdálkodó szervezetektől.
A 2008. évben a kiadási főösszeg 444.583 eFt eredeti előirányzathoz képest 485.149 eFt nagyságban
teljesült. Az év közbeni jóváhagyott pótelőirányzat igény 52.597 eFt volt, melyből 40.566 eFt került
felhasználásra.

A személyi juttatási előirányzat 292.659 eFt nagyságban teljesült, az év közbeni módosítás 13.245 eFt volt.
A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 94.745 eFt-ban alakult. A két előirányzat összege a kiadási
előirányzatok 80 %-át tette ki, mely az előző évhez viszonyítva 3 %-os csökkenést jelentett, mely a további
létszámcsökkentés eredménye.
A 2008. évi dologi kiadások előirányzat teljesítése 64.716 eFt nagyságban alakult, mely a 2007. évi dologi
kiadási előirányzatot 12 %-kal haladta meg. A dologi kiadások emelkedése nem a „túlköltekezés”
eredménye volt, hanem a 2007. évben a felügyeleti szerv által jelentősen visszafogott dologi
kiadások kihatása.
Az intézményi beruházási kiadások 6.000 eFt tervezett összege 30.049 eFt nagyságban teljesült. Az
előirányzat jelentős része 20.662 eFt gépek, berendezések és felszerelések vásárlására lett fordítva, 3.500
eFt került felhasználásra ingatlan létesítésére. A felhalmozási kiadások forrásául - az előző évhez
hasonlóan - a szakképzési hozzájárulás és a szakiskolai fejlesztési program szolgált.
A bevételi előirányzat 495.564 eFt nagyságban teljesült a 2008. évben, melyből 434.598 eFt-ot fedett le
költségvetési támogatás. Az év közben történt összes előirányzat módosítás 6.515 eFt többlet
költségvetési támogatást jelentett az önkormányzat részéről. A költségvetési támogatás mértéke a
2008. évben 9,9 millió Ft-tal haladta meg az előző évi támogatás mértékét. A működési bevételek
nagysága ezzel párhuzamosan 14 millió Ft csökkenést, míg a felhalmozási bevételek nagysága 6
millió Ft csökkent mutatott.
Az iskola zavartalan működéséhez – elsősorban a gyakorlati oktatás jelentős eszközszükséglete érdekében
- elengedhetetlen a meglévő tárgyi eszköz állományának biztosítása, folyamatos korszerűsítése. A
rendelkezésre álló csekély önkormányzati előirányzat mellett a források jelentős része a Szakiskolai
Fejlesztési Programból és a gazdasági társaságok által juttatott szakképzési hozzájárulásból származott. A
2007-2008. években a felhalmozási kiadások nagysága összesen 47 millió Ft volt. Szakmai
eszközfejlesztésre ebből a költségvetési szerv 31 millió Ft-ot beruházott, mely a többi közoktatási
intézményhez képest jelentős összegnek tekinthető.
Intézményi ellátási díjak
Az intézményi térítési díjak nem a jogszabályban meghatározott előírások szerint lettek
megállapítva, ezért annak felülvizsgálatát javasoltuk.
Alaptevékenység végzéséhez rendelkezésre álló kapacitások kihasználása
A költségvetési szerv az intézmény képzési profiljába tartozó szolgáltatásokat nyújt magánszemélyek,
vállalkozások és költségvetési szervek részére, melynek keretében – a tanműhelyi gyakorlati oktatás mellett
- biztosítja a tanulók szakmai gyakorlati képzését. A gazdaságosságot figyelembe véve a költségvetési szerv
bevételt ér el és ezzel egyidejűleg csökkenti a gyakorlati oktatás dologi kiadásainak mértékét.
A költségvetési szervekkel együttműködési megállapodás alapján kerül sor a külső tanműhelyi munkák
szervezésére. A megállapodás tartalmazza a költségvetési szerv által készített árajánlatot is az elvégzendő
munkák tekintetében.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségvetési szerv Alapító Okirata és Szervezeti és
Működési Szabályzata sem tartalmazza a kiegészítő tevékenységként végzett szolgáltatásokat.
Felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy kezdeményezze az Alapító Okirat
kiegészítését a felügyeleti szervnél és az Alapító Okiratban foglaltak szerint járjon el az
Intézmény működése során.
Javasoltuk, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével belső szabályzatban alakítsa ki
az alaptevékenység rendelkezésére álló szabad kapacitások kihasználása érdekében végzett
tevékenység eljárás rendjét és ennek megfelelően járjon el a gyakorlatban.

Közbeszerzési eljárás
A költségvetési szerv a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően készítette el közbeszerzési
szabályzatát.
A 2006-2008. években a költségvetési szerv közbeszerzési tervet nem készített. Az ellenőrzés
megállapította, hogy dokumentáltan nem került sor a becsült érték meghatározására, és az
egybeszámítási szabályok nyomon követésére sem, melyet a Kbt. előír.
Az ellenőrzés javasolta, hogy a költségvetési szerv a Kbt. 40. §-ában foglaltaknak való megfelelés
érdekében gondoskodjon az egybeszámítási szabályok figyelemmel kíséréséről és annak
dokumentálásáról.
A 2008. évben a szakiskolai fejlesztési program, a szakképzési hozzájárulás, illetve más pályázati
források és ezekhez kapcsolódó beszerzések indokolták volna közbeszerzési terv készítését,
melyre azonban nem került sor.
A Szakiskolai fejlesztési program szerződésben foglalt feltételei és a beszerzés becsült értékének nagysága
azonban közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét eredményezték. A Kbt. 5. §-ában és a
közbeszerzési szabályzat III/1. pontjában foglaltak szerint ebben az esetben a közbeszerzési
tervet módosítani kell, mely nem történt meg.
A költségvetési szerv nem gondoskodott a közbeszerzés tárgyát képező eszközök becsült
értékének Kbt. szerinti meghatározásáról, mely alapul szolgál az eljárásrend kiválasztására.
Az igazgató a fenti adatok birtokában, feljegyzés formájában döntött a közbeszerzési eljárás
megindításáról. Az ajánlattételi felhívásban kizáró okok meghatározására nem került sor, melyre a Kbt.
lehetőséget ad.
Az ellenőrzés az eljárás lefolytatásának szabályszerűségére vonatkozóan több megállapítást is tett:
• az ajánlati felhívás tartalma csak részben felelt meg a Kbt. előírásainak
• a pénzügyi, gazdasági és műszaki feltételek meghatározása és azok igazolásának módja hiányos
volt.
A Kbt. 99. § (1)-(2) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 91. §
szerinti szervezettel (személlyel) kell az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának
megfelelően írásban megkötni. A dokumentáció alapján az ellenőrzés megállapította, hogy
szerződést a költségvetési szerv nem kötött.
Az ellenőrzés felhívta a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét a Kbt. vonatkozó
rendelkezéseinek betartására.
A munkaerővel és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás
A költségvetési szerv létszám ellátottsága a vizsgált időszakban jelentős változáson ment keresztül. A
költségvetési szerv 2007. július 31-től 4 fő pedagógus és 2 fő technikai dolgozó felmentését
kezdeményezte előrehozott öregségi nyugdíj, illetve nyugdíj korhatár elérésük miatt.
A költségvetési szerv 2007. szeptember 25-én további 3 fő pedagógus felmentését kezdeményezte
munkakörének megszüntetése mellett. A 9 fő közalkalmazott felmentéssel járó személyi juttatásainak
nagysága 15.422 eFt volt.
A közalkalmazotti létszámhoz viszonyítva a fluktuáció magas ( 10-18 % ) volt a vizsgált időszakban.
A 2008/2009. tanévben 14 fő pedagógus és 8 technikai, összesen 22 fő közalkalmazott munkaviszonya
szűnt meg, közülük 17 főnek öregségi nyugdíjra való jogosultsága miatt.
Közalkalmazotti jogviszonyt 14 fő pedagógus és 9 fő technikai dolgozó létesített.

A 2008. évi tényleges pedagógus létszám 88,5 fő volt, a túlóra miatti létszám pedig elérte a 9,5 főt. Az
összes pedagógus létszám így a túlóra létszámosításával együtt 98 fő volt az engedélyezett 93,5 fő
helyett. Betöltetlen álláshely nem volt, a túllépést az engedélyezett túlóra miatti létszám
növekedése okozta.
Az ellenőrzés személyi juttatások előirányzatának felhasználását az alapbérek és a túlóra
elszámolások tekintetében szabályszerűnek és megalapozottnak találta. A határozott idejű keresetkiegészítések megállapításának indokoltságát azonban dokumentummal nem támasztották alá, csak az
átsorolásokon lett feltüntetve annak összege és az időtartama. Felhívtuk a figyelmet, hogy a keresetkiegészítés megállapításának tekintetében a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a pedagógus továbbképzés költségeinek elszámolásában,
melynek felülvizsgálatát javasolta.
Készletgazdálkodás
A költségvetési szerv készletgazdálkodása belső szabályzatban nem szabályozott. A készletek
beszerzése és felhasználása a szükségleteknek megfelelően történik.
Az ellenőrzés - mivel a mérlegben kimutatott készlet értékét nem találta leltárral kellően
alátámasztottnak - helyszíni ellenőrzés során vizsgálta az analitikus nyilvántartás szerinti és
tényleges készletek mennyiségét.
A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a készletek valódi mennyisége nem állapítható meg,
mivel a készletek tárolására használt helyiségben – a helyszíni ellenőrzést megelőzően - tűzkárok
keletkeztek és a tűz okának megállapítása érdekében a Tűzoltóság vizsgálatot rendelt el.
Az ellenőrzés javasolta, hogy a vizsgálat befejezését követően a megrongálódott, illetve
használhatatlanná vált készletek kerüljenek selejtezésre és a nyilvántartásokból kivezetésre, illetve
a meglévő készletek mennyiségi leltárral kerüljenek alátámasztásra.
Befektetett eszközökkel való gazdálkodás
Az Intézmény eszköz szükséglete - oktatási profiljából adódóan – jelentősen eltér más oktatási
intézmények eszközállományához viszonyítva. Az elméleti oktatás mellett a gyakorlati oktatás
megszervezése és folyamatos biztosítása jelentős mennyiségű és értékű szakmai eszközök üzemeltetését
vonja maga után.
Az ellenőrzés a 2008. évi beszerzéseknél szúrópróba szerűen vizsgálta, hogy a szállítói
számláknak megfelelően történt-e az aktivált érték meghatározása, az állományba vétel
időpontjának rögzítése. Az ellenőrzés az állományba vételi bizonylatok tartalmát és az aktivált
érték meghatározását a számlában foglaltakkal egyezőnek találta.
A BEFESZ program felhasználásával biztosított az értékcsökkenés elszámolása, a tárgyi eszközök egyedi
nyilvántartása és főkönyvi számonkénti bruttó és nettó értékének meghatározása.
A befektetett eszközök állományának változását a főkönyvekben negyedévente rögzítik, melynek
dokumentálásáról gondoskodtak.
Számviteli rend, bizonylati fegyelem
Az alkalmazott számviteli bizonylatok a bizonylatokra vonatkozó alaki és tartalmi követelményeknek
megfeleltek, azonban az ellenőrzés javasolja, hogy a negyedéves feladások bizonylatolásának rendjét (
vegyes bizonylatok ) és a bizonylatok tartalmát ( pl könyvelendő tételek, időpont, könyvelést
végző és elrendelő személy ) belső szabályzatban határozzák meg.

A folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) adatait a
gazdasági műveletek, események megtörténte után, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig
a könyvekben rögzítették.
A pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a pénzmozgással
egyidejűleg rögzítették. A bankszámla, előirányzat-felhasználási keretszámla forgalmának rögzítése a
hitelintézeti értesítés megérkezésekor történt.
A költségvetési szerv bizonylat kezelése a bevételek elszámolása tekintetében nem minden esetben felelt
meg a Szt. valódiság elvének.
Az ellenőrzés javasolta, hogy a valódiság elvének érvényesülése érdekében és az Áfa törvény
értelmében a pénzkezelő helyen készpénzfizetési számla vagy nyugta ellenében történjen a
készpénz bevételezése.
Az utalványrendelet tartalmi megfelelőségéről az Ámr-ben foglaltak szerint gondoskodni
szükséges, mivel az nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
A pénz- és értékkezelés ellenőrzése
A pénzkezelés rendje szigorúan szabályozott a költségvetési szervnél, a pénzgazdálkodási jogkörök a
jogszabályoknak megfelelően kialakítottak, annak gyakorlati alkalmazásáról gondoskodtak.
A költségvetési szerv nem alakította ki az írásbeli kötelezettségvállalás rendjét, melynek
kialakítását az Ámr. előírja.
Szerződések
A kiegészítő tevékenységek végzése esetén a bevételnek fedeznie kell a tevékenység végzésével
kapcsolatos kiadásokat. A szolgáltatás ellenértékének megállapítása tehát költségkalkuláción
kell, hogy alapuljon.
Valamint a költségvetési szervnek szabályoznia kell a szerződéskötés rendjét az Ámr. 13/A §ában foglaltaknak megfelelően.
Analitikus nyilvántartások
Az analitikus nyilvántartások rendszere kialakított a költségvetési szervnél, vezetése folyamatos,
főkönyvvel való egyeztetése a gyakorlatban megvalósul.
A költségvetés szerv az Áfa törvényben foglaltaknak megfelelően gondoskodott az arányosításba bevont
előzetesen felszámított adó levonható részének megállapításáról, melyet a 2008. évi bevallás adatai alapján
vizsgált az ellenőrzés.
Az ellenőrzés indokoltnak tartja belső szabályzatban rögzíteni az Áfa nyilvántartás vezetési
kötelezettséget és annak meghatározását, hogy mely esetekben kerül sor arányosításba való
bevonásra.
Leltározás
A leltározási tevékenység szabályozása és gyakorlati megvalósulása és gyakorisága sem kielégítő a
költségvetési szervnél. A leltár a mérleg valódiságának alátámasztásául szolgáló dokumentum, ezért annak
szabályszerű megvalósulása és kiértékelése a beszámoló valódiságának alapja.
A szabályzat kiegészítését javasolta több tekintetben is az ellenőrzés és a leltározási tevékenység
szabályszerű lebonyolítására hívta fel a figyelmet.
Beszámolás

A költségvetési szerv az Áhsz., az Ámr. és a felügyeleti szerv által kiadott útmutatóban
foglaltaknak megfelelően készítette el a 2007. és 2008. évi beszámolót. A beszámoló formai
követelményeknek való megfelelését a PM által kiadott program biztosította. A mérleget az év

végi főkönyvi kivonattal egyezően állították össze, az egyes mérlegtételeket analitikus
nyilvántartásokkal támasztották alá.

A leltár a mérleget alátámasztó, hitelesítő „bizonylat”. A költségvetési szerv hitelt érdemlően egyik
évben sem készített leltárat, ami a mérleg valódiságának elvét sérti.
A beszámoló tartalmazta a beszámoló teljességére vonatkozó nyilatkozatot és az intézményvezető
nyilatkozatát a FEUVE rendszer működésére vonatkozóan.
A költségvetési szerv az Áht-ban és az Ámr-ben meghatározott FEUVE szabályozással azonban
nem rendelkezik.
Ellenőrzött szervezet: Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
Ellenőrzés célja: a költségvetési szerv működésének szabályozottsága, a FEUVE rendszer kiépítése az
Áht. és az Ámr. vonatkozó előírásainak és a helyi sajátosságoknak megfelel-e.
Ellenőrzött időszak: 2008-2009. évek
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna belső ellenőr
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés tételesen megvizsgálta a költségvetési szerv Alapító Okiratát, a működését meghatározó
közoktatási, pénzügyi, illetve más jogszabály által előírt belső szabályzatait és azok jóváhagyásának
eljárásrendjét.
Az SzMSz elfogadásának rendje megfelelt a közoktatási törvényben foglalt előírásoknak. A nevelőtestület a
szabályzatot elfogadta, az iskolaszék, a közalkalmazotti tanács és a diákönkormányzat egyetértési jogot
gyakorolt, melyet a szabályzat 57. oldalán rögzítettek.
Az SzMSz tartalma megfelelt az MKM rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek, egyedül a tanórán
kívüli foglalkozások szervezeti formáira ( vizsgára való felkészítés, annak díjkötelezettsége vagy
ingyenessége, szakkörök, egyéb szervezett foglalkozások ) és a felnőtt oktatás ( működés vagy nem
működés ténye ) formáira vonatkozóan nem tartalmazott elkülönült, részletező rendelkezéseket.
A pénzügyi jogszabályok ( elsősorban Ámr.13/A § ) által előírt tartalmi elemek megfelelősége
már csak részben volt biztosított az SzMSz-ben, mivel
▪ a szerv által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel)
besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő tevékenységek nem kerültek
meghatározásra,
▪ a szerv szervezeti felépítését rögzítették, azonban működésének rendszerét, a szervezeti
egységek (ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egység, gazdasági szervezet)
megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait nem,
▪ a gazdálkodás részletszabályai, kötelezettségvállalás rendje és a költségvetés tervezésével és
végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírások nem lettek szabályozva.
A szabályzat nem tartalmazta, hogy a pénzügyi és gazdasági tevékenység az intézmény és a
GAMESZ között létrejött Együttműködési megállapodás alapján folyik, mely a gazdálkodás
szabályozásának egyik dokumentuma. Továbbá az SzMSz nem tartalmazta, hogy a GAMESZ
gazdálkodásra vonatkozó szabályzatai közül melyek vannak kiterjesztve az Intézményre, illetve a
szervezet milyen gazdasági jellegű tevékenységeket lát el saját maga.
Az Ámr. 145/A § - 145/H §-ai a költségvetési szerv vezetője részére a belső kontrollok
tekintetében fogalmaz meg további előírásokat, melyek szintén nem kerültek kidolgozásra az
SzMSz-ben.
Kollektív szerződés
A Kollektív szerződés tartalmi felülvizsgálata és jogszabályokkal és más belső szabályzatokkal
való összhangját meg kell teremteni.

Házirend
Jogszabály taxatíve felsorolja a házirend kötelező tartalmi elemeit. Az ellenőrzés több terület
vonatkozásában sem találta a házirend tartalmát teljes körűnek, ezért javasolta annak kiegészítését
Az SzMSz-ben és a Házirendben rendelkeztek az intézményi működést meghatározó
dokumentumok nyilvánosságának biztosításáról, azonban a közoktatási törvény értelmében
gondoskodni kell a Házirend, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Minőségirányítási Program
megjelentetéséről az Intézmény honlapján is.
Pedagógiai Program
Az Intézmény Pedagógiai Programját a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet nyomán, 2004-ben dolgozta át utoljára az Intézmény. Az
elmúlt öt év jogszabályi változásai, valamint az iskolai pedagógia tevékenységében, képzési formáiban
azóta lezajlott változások – esti és levelező oktatás megszűnése, emelt szintű oktatásban történt
módosulások, kompetencia alapú oktatás előtérbe kerülése, moduláris szakmai oktatás stb. – már
önmagukban indokolják az iskolai nevelés-oktatás legfontosabb szakmai alapdokumentumának az
újragondolását, felülvizsgálatát.
Az ellenőrzés indokoltnak találja, hogy a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, a
pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök
részletesebben kerüljenek bemutatásra.
Az ellenőrzés javasolta a Pedagógiai Program felülvizsgálatát és azon belül a helyi tanterv és
szakmai program megújítását.
Iratkezelési szabályzat
Az iratkezelési szabályzat tartalma összhangban van a hatályos jogszabályokkal.
Munkavédelmi szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat
A költségvetési szerv 2009. március 12-én léptette életbe munkavédelmi szabályzatát, melynek
elkészítésére szakértőt bíztak meg.
A költségvetési szerv szakértő bevonásával gondoskodott a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről és 2009.
március 14-én hatályba helyezéséről.
A költségvetési szerv nem gondoskodott a
▪ Kjt. alapján a közalkalmazotti szabályzat elkészítéséről,
▪ Elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján elektronikus közzétételi kötelezettség
belső szabályozásáról.
Ennek szabályozását a hatályos jogszabályok alapján pótolni szükséges.
Együttműködési Megállapodás
Az ellenőrzés a GAMESZ rendszerellenőrzésének során már javasolta az Együttműködési Megállapodás
aktualizálását és javaslatokat fogalmazott meg annak módosítására. A GAMESZ a szabályzat
felülvizsgálatát és módosítását 2009. június 30-ig vállalta az általa készített intézkedési tervben. A
szabályzat felülvizsgálatára és módosítására még nem került sor.
Az ellenőrzés a belső szabályozottság nyomon követése érdekében javasolta, hogy a költségvetési
szerv vezessen nyilvántartást a már meglévő szabályzatok hatályáról, felülvizsgálatának rendjéről,
hogy biztosított legyen a szabályzatok hatályos jogszabályoknak való megfelelése.

Ellenőrzött szervezet: Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága
Ellenőrzés célja: a szervezet létszám előirányzata, összetétele és képzettsége optimálisan meghatározott-e,
a személyi anyagok kezelése és tartalma megfelel-e a jogszabályban előírtaknak és a személyi juttatási
előirányzat felhasználás szabályszerűen történt-e.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Kosik Ferenc belső ellenőr
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi ellenőrzés
A Tűzoltóság részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait
Együttműködési megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el.
A humánerőforrás gazdálkodást illetően konkrét belső szabályzattal nem rendelkeznek, azonban a
működés jogszabályi megfelelőssége biztosított a vonatkozó jogszabályok közvetlen alkalmazásával és
belső utasítások betartásával.
A tűzvédelmi feladatok kiadásainak megtervezése a költségvetési törvény 8.sz. melléklet III.
pontjában meghatározott személyi és dologi normatívák alapján történik.
A személyi juttatások és a járulékok így a központilag meghatározott normatívák alapján
kerülnek a költségvetésbe beépítésre.
Az eredeti előirányzat a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások tekintetében 201.750 eFt-ban
került meghatározásra a költségvetésben, ezen belül a hivatásos állomány alapilletménye 127.920 eFt volt,
amely a beosztási illetmény és a rendfokozati illetmény együttes összegét jelenti.
A 2008. év bérgazdálkodás szempontjából sajátosnak tekinthető, hiszen az ellátható munkaórák
csökkenése miatt folyamatosan létszámbővítésre került sor az év folyamán.
A 2007. év végi 60 főről 2009. évre 78 főre növekedett a létszám. Az újonnan felvett tűzoltók először
közalkalmazotti besorolást kaptak, majd a szükséges feltételek teljesülése után kerültek hivatásos
állományba. Az állományi helyek betöltésére folyamatosan került sor, fokozatosan felfutó
bérkiadás mellett.
Év közben a központi költségvetés több jogcímen biztosított pótelőirányzatot a tűzvédelmi feladatok
személyi kiadásaihoz és az ehhez kapcsolódó járulékokhoz. Ilyen tételek voltak a 13. havi juttatás miatti
kiegészítés és az 5%-os béremeléshez nyújtott támogatás, mely tételek a rendszeres alapilletmény
előirányzatába épültek be.
Szolgálati viszony a hivatásos állományba való felvétellel és annak elfogadásával határozatlan időre létesül.
A szolgálati viszony létesítésekor próbaidő kerül meghatározásra, ez a tűzoltóság esetében 12 hónap. Az
illetmény beosztási illetményből és rendfokozati illetményből, valamint az ezt kiegészítő
illetménypótlékokból tevődik össze.
Az illetmény megállapítása a hivatásos állományba történő kinevezés alkalmával meghatározott besorolás
alapján történt. Az illetmények és illetménypótlékok a jogszabályoknak és belső szabályzatban
foglaltaknak megfelelően kerültek meghatározásra.
Az illetmények és pótlékok nyilvántartása és számfejtése a területileg illetékes Államkincstár szervezetének
keretében történik.
A Tűzoltóságnál az Intézményi Humánpolitikai Munkaügyi Információs Rendszer (IMI) keretében
történik a nyilvántartás.
A nyilvántartások naprakészek voltak, az érintett személyhez tartozó dokumentumok (képesítés,
szakképzettség, stb.) és munkaköri leírások a személyi anyagok részét képezték.
A nyilvántartások vezetése folyamatos, naprakész információt szolgáltat a fenntartó
Önkormányzat és a Tűzoltóság vezetése részére.
A Tűzoltóságnál a teljesítményértékelés dokumentumait a személyügyi nyilvántartás részeként kezelik. A
teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt célokat az önkormányzati tűzoltóság esetében a
Képviselő-testület évente határozza meg.

Megállapítottuk, hogy a teljesítményértékeléshez az adatlapokat kitöltötték, a szükséges aláírásokkal
rendelkeztek és az ezzel kapcsolatos eljárás a jogszabályban foglaltaknak megfelelően történt.
Ellenőrzött szervezet: Balassi Bálint Gimnázium
Ellenőrzés célja: a dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége
Ellenőrzött időszak: 2008-2009. évek
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
Zsebe Zoltán Tamás belső ellenőr
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Dologi kiadások tervezett nagysága, módosítások indokoltsága, teljesítés mértéke
A költségvetési szerv 2008. évi dologi kiadásainak tervezett összege 51.420 eFt volt. Az év közben
végrehajtott módosításokat követően a módosított előirányzat nagysága 62.635eFt-ra emelkedett, mely
végül 54.842eFt összegben realizálódott.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az előirányzat-módosítások nagysága a 2008. évben indokolt
volt. A módosítási igények nyomon követhetőek és átláthatóak voltak.
Dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége
Készpénzforgalom
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi pénztárbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzésével vizsgálta a Balassi
Bálint Gimnázium pénzkezelési és bizonylatolási tevékenységét. A pénzkezelés a belső szabályzatnak
megfelelően működött, a pénzgazdálkodási jogkörök érvényesülését biztosították.
Felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy a kötelezettségvállalás nyilvántartását
folyamatosan vezessék és gondoskodjanak a kötelezettségvállalás sorszámának az
utalványrendeleten való feltüntetéséről.
Banki pénzforgalom
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi bankszámla kivonatok tételes vizsgálatával ellenőrizte a bankszámla
forgalom lebonyolításának rendjét és a bizonylati fegyelmet. A banki forgalom nyilvántartása a banki
értesítők idősorrendben történő nyilvántartásának vezetésével történik. A költségvetési szerv az
elszámolási számlájáról teljesíti az utalásokat. Az utalványozás során a belső kontrollok megfelelően
érvényesültek, a kifizetések szabályszerűek voltak.
Az utalványrendeletről számos esetben hiányzott a kötelezettségvállalás nyilvántartási sorszáma.
Az Ámr. vonatkozó rendelkezése előírja, hogy a kötelezettségekről nyilvántartást kell vezetni és annak
sorszámát az utalványrendeleten fel kell tüntetni, ennek következetes alkalmazására felhívtuk a
költségvetési szerv vezetőjének figyelmét.
Az Ámr. és a pénzkezelési szabályzat is rendelkezik a szakmai teljesítés igazolásának módjáról. A
kifizetések tekintetében a szakmai igazolások számos esetben nem voltak feltüntetve a számlákon,
mely hiányosságot pótolni szükséges.
Az ellenőrzés javasolta a belső szabályozás kiegészítését, illetve módosítását a saját gépkocsi
használatára és az ECDL vizsgadíjak beszedésére vonatkozóan.
Ellenőrzött szervezet: Városi Idősek Otthona
Ellenőrzés célja: a dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége.
Ellenőrzött időszak: 2008-2009. évek

Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
Zsebe Zoltán Tamás belső ellenőr
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Dologi kiadások tervezett nagysága, módosítások indokoltsága, teljesítés mértéke
A dologi kiadások tervezett nagysága a 2008. évben 143.508eFt volt. Az év közben történt módosítások
következtében a dologi kiadások nagysága 154.193eFt összegre emelkedett. Az előirányzat teljesítés
147.142eFt nagyságban realizálódott.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az előirányzat-módosítások nagysága a 2008. évben indokolt
volt. A módosítási igények nyomon követhetőek és átláthatóak voltak.
Dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége
Készpénzforgalom
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi pénztárbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzésével vizsgálta a Városi
Idősek Otthona pénzkezelési és bizonylatolási tevékenységét. A házipénztár kezelése a belső
szabályozásnak megfelelően működött, a pénzgazdálkodási jogköröket következetesen
alkalmazták.
A készpénzforgalom lebonyolítását minden esetben pénztárbizonylattal támasztották alá.
A pénztárzárásokat a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő időközönként végezték, a
pénztárban kezelhető pénzösszeg túllépésére nem került sor.
A pénzkezelési szabályzat a gazdasági vezető és az intézményvezető személyében bekövetkezett
változások miatt aktualizálásra került. A szabályzat 2009. november 1-től hatályos, a mellékletein
átvezetésre kerültek a pénzgazdálkodási jogkörök.
Az ellenőrzés a pénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata során megállapította, hogy a
költségvetési szerv vezetője olyan feladatokra is kötött saját közalkalmazottal megbízási szerződést, melyek
a költségvetési szerv közalkalmazottainak munkaköri feladataként elláthatóak.
Banki pénzforgalom
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi bankszámla kivonatok tételes vizsgálatával ellenőrizte a bankszámla
forgalom lebonyolításának rendjét és a bizonylati fegyelmét. A banki forgalom nyilvántartása a banki
értesítők idősorrendben történő nyilvántartásának vezetésével történik. A költségvetési szerv az
elszámolási számlájáról teljesíti az utalásokat. Az utalványrendelet tartalmi követelményei megfeleltek
az Ámr. vonatkozó rendelkezéseinek. A számla mellé csatolták a rá vonatkozó
kötelezettségvállalási bizonylatot is, melynek nyilvántartási számát feltüntették az
utalványrendeleten is.
A banki forgalom alapbizonylatokkal kellően alátámasztott volt. A kifizetések tekintetében a szakmai
igazolások az utalványon megtalálhatóak voltak.
A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása a szabályzatnak megfelelően történt.
Belső szabályozás rendelkezik a pénz szállításáról, azonban a pénzkezeléssel kapcsolatos
személyi felelősség nincs meghatározva, mellyel a szabályzat kiegészítése indokolt.
A költségvetési szerv a Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatkérőnek minősül, ezért a
Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően járjon el a dologi kiadások előirányzat
felhasználása során.

Felhívtuk a figyelmet, hogy a megrendelés és az utalványozás során a pénzgazdálkodási jogkörök
jogosultjai körültekintőbben járjanak el jogkörükben az előirányzatok szabályszerű és
gazdaságos felhasználása érdekében.
Ellenőrzött szervezet: Madách Imre Kollégium
Ellenőrzés célja: a dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége.
Ellenőrzött időszak: 2008-2009. évek
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
Zsebe Zoltán Tamás belső ellenőr
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Dologi kiadások tervezett nagysága, módosítások indokoltsága, teljesítés mértéke.
A dologi kiadások tervezett nagysága a 2008. évben 78.698eFt volt, mely év közben 97.047eFt-ra
módosult. A dologi kiadások teljesített nagysága 83.872eFt-ban realizálódott.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az előirányzat-módosítások nagysága a 2008. évben indokolt
volt. A módosítási igények nyomon követhetőek és átláthatóak voltak.
Dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége.
Házipénztár kezelése
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi pénztárbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzésével vizsgálta a Madách
Imre Kollégium pénzkezelési és bizonylatolási tevékenységét. A házipénztár kezelése a belső
szabályozásnak megfelelően működött, a pénzgazdálkodási jogköröket - a szakmai igazolás
kivételével - következetesen alkalmazták.
A készpénzforgalom lebonyolítását minden esetben pénztárbizonylattal támasztják alá.
A pénztárjelentések és nyilvántartások folyamatos vezetéséről gondoskodtak.
A kifizetések tekintetében a szakmai igazolások a számlákon nem minden esetben voltak
megtalálhatóak, melynek következetes betartására felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének
figyelmét.
Az ellenőrzés a pénztári kifizetések esetében két esetben talált hiányosságot az alapbizonylatokat
érintően, melyre felhívta a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét.
Banki pénzforgalom
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi bankszámla kivonatok tételes vizsgálatával ellenőrizte a bankszámla
forgalom lebonyolításának rendjét és a bizonylati fegyelmét. A banki forgalom nyilvántartása a banki
értesítők idősorrendben történő nyilvántartásának vezetésével történik. A költségvetési szerv az
elszámolási számlájáról teljesíti az utalásokat.
A banki pénzmozgások dokumentálásánál a belső szabályozás értelmében jártak el, a
kötelezettségvállalás és utalványozás során a belső kontrollok megfelelően működtek.
Az ellenőrzés felhívta a figyelmet a megbízási szerződések tartalmi követelményeknek való
megfelelésére.
Közbeszerzés
A költségvetési szerv a Kbt. hatálya alá tartozik és ennek megfelelően gondoskodott a Közbeszerzések
Tanácsa felé bejelentési kötelezettségéről.
A költségvetési szerv 2005. március 1-től rendelkezik közbeszerzési szabályzattal. A szabályozás
kiterjed a Kbt-ben meghatározott felelősségi rendre, azonban a 2008-2009. évben történt jelentős
jogszabályi változások nem kerültek átvezetésre, melyről gondoskodni szükséges.

A 2008. évben élelmiszer beszerzés tárgyában lebonyolított közbeszerzés értéke nettó 27.839.509.-Ft volt.
A közbeszerzési szabályzat 12. pontja értelmében kijelölésre kerültek a Bírálóbizottság tagjai. Az
ellenőrzés javasolta, hogy a Bírálóbizottsági tagok kijelölése közbeszerzésenként történjen, mivel
a Bizottság munkája egy adott közbeszerzésre vonatkozik. Ennek figyelembe vételével kerüljön
sor az összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtételére is, mivel az egy adott közbeszerzés
lebonyolítására vonatkozik.
Az ajánlattételi felhívásban körültekintően meghatározásra kerültek a szakmai, gazdasági, pénzügyi
feltételek és az alkalmasság kritériumai.
Bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat került meghatározásra.
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készült, melynek mellékletét képezik a felolvasó lapok. A bontásról
készült jegyzőkönyv ajánlattevőknek való megküldéséről gondoskodtak, azonban felhívtuk a
költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy a jegyzőkönyvek átadását az átvevő aláírásával,
postán történő megküldése esetén tértivevénnyel dokumentálják.
A költségvetési szerv által a szerződések megkötésre kerültek. A szerződések az Ámr. értelmében
kötelezettségvállalásnak minősülnek, ezért biztosítani kell az ellenjegyzési jogkör érvényesülését
a szerződések tekintetében.
Az ellenőrzés a szállítói szerződésekben foglalt árak érvényesülése érdekében szúrópróba szerűen
megvizsgált 6 db szállító által kiállított számlát. A szállítólevelek és a számlák tartalma minden
esetben a folyamatba épített ellenőrzés részeként kontrollálásra kerül, mellyel biztosított a
szerződésben foglaltaknak való megfelelés és a szabályszerűség.
Ellenőrzött szervezet: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Szakközépiskola
Ellenőrzés célja: a dologi kiadások szabályszerűségének ellenőrzése.
Ellenőrzött időszak: 2008-2009. évek
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
Zsebe Zoltán Tamás belső ellenőr
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Dologi kiadások tervezett nagysága, módosítások indokoltsága, teljesítés mértéke.
A 2008. évi dologi kiadások tervezett összege 181.318eFt volt, mely az év közben történt előirányzatmódosítások következtében 179.153eFt összegre csökkent. A kiadási előirányzat teljesített nagysága
164.377eFt lett, mely jóval a tervezett dologi kiadási előirányzat alatt maradt.
A költségvetési szerv dologi kiadási előirányzat módosításai kellően átláthatóak és
alátámasztottak voltak. A dologi kiadási előirányzat teljesítése jelentősen, 16.941eFt-tal elmaradt a
tervezett eredeti előirányzattól.
Dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége.
Házipénztár kezelés
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi pénztárbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzésével vizsgálta a Mikszáth
Kálmán Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola pénzkezelési és bizonylatolási tevékenységét.
A házipénztár kezelése a belső szabályozásnak megfelelően működött, a pénzgazdálkodási
jogköröket - a szakmai igazolás kivételével - következetesen alkalmazták.
A készpénzforgalom lebonyolítását minden esetben pénztárbizonylattal támasztották alá.

A pénztárzárásokra a szabályzatban foglalt időközönként került sor, a pénztár pénzkészletének
nagyságát figyelemmel kísérték, a pénztárjelentéseket folyamatosan vezették.
A bevételi és kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolták a megfelelő alapbizonylatot.
Az alapbizonylatok tartalma a kiadási bizonylatok tartalmával szinkronban állt, a belső kontrollok
megfelelően működtek.
A vizsgadíjak beszedése és pénztárba való befizetése eltér a pénzkezelési szabályzatban
foglaltaktól. Javasoltuk a költségvetési szerv vezetőjének, hogy a vizsgadíjak beszedése
tekintetében a pénzkezelési szabályzat betartásával járjon el vagy a jogszabályok betartása mellett
- amennyiben szükséges - eltérő szabályozást alakítson ki.
Banki pénzforgalom
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi bankszámla kivonatok tételes vizsgálatával ellenőrizte a bankszámla
forgalom lebonyolításának rendjét és a bizonylati fegyelmet. A banki forgalom nyilvántartása a banki
értesítők idősorrendben történő nyilvántartásának vezetésével történik. A költségvetési szerv az
elszámolási számlájáról teljesíti az utalásokat.
Az utalványrendelet tartalma megfelelt az Ámr. előírásainak és a vizsgált esetekben szinkronban
állt a csatolt alapbizonylat tartalmával.
A banki forgalom minden esetben alapbizonylatokkal kellően alátámasztott volt. A kifizetések tekintetében
a szakmai igazolások tényét a számlákon feltüntették.
Felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy az Ámr. rendelkezéseinek
megfelelően belső szabályzatban alakítsa ki a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendszerét és
annak megfelelően működtesse a gyakorlatban.
Közbeszerzés
A költségvetési szerv a Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatkérőnek minősül, melynek
értelmében eleget tett a Kbt-ben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének.
A költségvetési szerv a közösségi értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében a
Kapston Kft-vel kötött megbízási szerződést, a közbeszerzési eljárások során alkalmazott döntési és
felelősségi köröket közbeszerzési szabályzatba foglalta.
Az élelmiszer beszerzés tekintetében a 2008. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás megfelelt a Kbt-ben
foglalt előírásoknak. A szerződések a nyertes ajánlattevőkkel megkötésre kerültek. A kiállított számlák a
szerződésekben meghatározott egységárakat tartalmazták.
Ellenőrzött szervezet: Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
Ellenőrzés célja: a dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége.
Ellenőrzött időszak: 2008-2009. évek
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
Zsebe Zoltán Tamás belső ellenőr
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Dologi kiadások tervezett nagysága, módosítások indokoltsága, teljesítés mértéke
A 2008. évben a dologi kiadások tervezett nagysága 61.997eFt volt. Az év közben történt módosítások
következtében a dologi kiadások előirányzata 67.623eFt-ra került megemelésre, mely végül 63.587eFt-ban
realizálódott.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az előirányzat-módosítások nagysága a 2008. évben indokolt
volt. A módosítási igények nyomon követhetőek és átláthatóak voltak.

Dologi kiadások előirányzat felhasználásának szabályszerűsége
Házipénztár kezelés
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi pénztárbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzésével vizsgálta a Szondi
György Szakközépiskola és Szakiskola pénzkezelési és bizonylatolási tevékenységét. A házipénztár
kezelése a belső szabályozásnak megfelelően működött, a pénzgazdálkodási jogköröket - a
szakmai igazolás kivételével - következetesen alkalmazták.
A készpénzforgalom lebonyolítását minden esetben pénztárbizonylattal támasztották alá.
A
pénztárjelentést a belső szabályozásnak megfelelően vezették, az időszakos zárásokat elvégezték.
Felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy a költségvetés terhére kifizetést
teljesíteni csak a költségvetési szerv nevére és címére kiállított számla vagy bizonylat ellenében
lehet.
Az ECDL vizsgadíjak kezelése a pénzkezelési szabályzattól eltérő. Javasoljuk a belső szabályozás
kiegészítését, illetve módosítását az ECDL vizsgadíjak beszedésére vonatkozóan.
A kifizetések tekintetében a szakmai igazolások a számlákon nem minden esetben voltak
megtalálhatóak, melynek következetes betartását javasoltuk.
Banki pénzforgalom
Az ellenőrzés a 2009. évi márciusi bankszámla kivonatok tételes vizsgálatával ellenőrizte a bankszámla
forgalom lebonyolításának rendjét és a bizonylati fegyelmét. A banki forgalom nyilvántartása a banki
értesítők idősorrendben történő nyilvántartásának vezetésével történik. A költségvetési szerv az
elszámolási számlájáról teljesíti az utalásokat. Az alkalmazott utalványrendelet nem felel meg az Ámr.
előírásainak, melyet annak megfelelően módosítani kell. A banki pénzmozgások
dokumentálásánál a belső szabályozás értelmében jártak el, a kötelezettségvállalás és
utalványozás során a belső kontrollok megfelelően működtek.
A banki forgalom alapbizonylatokkal kellően alátámasztott volt. A kifizetések tekintetében a szakmai
igazolások a számlákon nem minden esetben voltak feltüntetve, melyekre az ellenőrzés már a
pénztári kifizetéseknél felhívta a figyelmet.
Kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása
A kötelezettségvállalás működtetésének és nyilvántartási rendszerének kialakítása során az Ámr.
vonatkozó rendelkezéseit nem tartották be, ugyanis a költségvetési szerv nem beazonosíthatóan
tüntette fel a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének sorszámát.
A költségvetési szervnél a dologi kiadások előirányzata terhére megvalósult beszerzések egyedi
megrendeléseken, illetve szerződéseken alapulnak. Közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor,
melyet a beszerzések tárgya és összege nem tett szükségessé.
Felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy a költségvetési szerv a Kbt. 22. § (1)
bekezdés d) pontja alapján ajánlatkérőnek minősül, ezért folyamatosan kísérje figyelemmel a
beszerzések tekintetében az egybeszámítási szabályok érvényesülését és a közbeszerzési
értékhatárok nagyságát és amennyiben szükséges gondoskodjon közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról.

AD) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések
Az ellenőrzés során a belső ellenőrök büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tapasztaltak.

AE) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűségének,
gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok
A belső ellenőrzés a költségvetési szervek szabályszerűségi, pénzügyi gazdasági és teljesítmény ellenőrzése
keretében egyaránt vizsgálta a belső szabályozottságot és a szabályzatokban kialakított eljárásrendek
megfelelőségét és kontrollját.
A pénzgazdálkodási jogkörök többnyire a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakítottak, azonban a
személyi változások nem kerülnek automatikusan átvezetésre. A belső szabályozottság aktualizáltsága
érdekében ezért folyamatosan felhívtuk a költségvetési szervek figyelmét a jogszabályi és szervezeti
változások követésére.
Javasoltuk a belső szabályzatok nyilvántartásának kialakítását a hatályba lépés és a felülvizsgálat folyamatos
nyomon követése érdekében.
Az eljárásrendek vizsgálata során javaslatot tettünk a helyi szabályozás kialakítására és gyakorlattal való
összhangjának megteremtésére. Fokozott figyelmet fordítottunk a pénzgazdálkodási jogkörök
jogszabálynak megfelelő kialakítására, azok következetes alkalmazására. A szakmai teljesítés igazolások a
költségvetési szervek többségénél hiányosan működtek, ennek következetes alkalmazását erősítettük.
Vizsgáltuk a közbeszerzési eljárások szabályszerűségét, a közbeszerzési szabályzatokban meghatározott
döntési és felelősségi körök érvényesülését, javaslatokat tettünk a szabályozás célszerű kialakítására.
A költségvetési szervek többsége nem gondoskodott a kockázatkezelési rendszer működtetéséről, a
szabálytalanságok kezelési rendjének szabályozásáról és az ellenőrzési nyomvonalak táblázatba foglalt vagy
folyamatábrával szemléltetett elkészítéséről. A jogszabályi megfelelés érdekében felhívtuk a
költségvetési szervek figyelmét a FEUVE rendszer kiépítésére.
A számviteli elszámolások ellenőrzése során jelentős figyelmet fordítottunk a számlarendek tartalmi
megfelelőségének a vizsgálatára, az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetési kötelezettségének
belső szabályozására. Belső kontrollok hiánya esetén javaslatot tettünk a szabályozás
kiegészítésére.
Észrevételeket fogalmaztunk meg az önkormányzati rendeletek szinkronjának és gyakorlattal való
összhangjának megteremtésére elsősorban a vagyongazdálkodás területén. Erősítettük az
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal belső szabályozottságának megfelelőségét.
A költségvetési szervek előirányzat-felhasználásának ellenőrzése során feltártuk a szabálytalanságokat és
kerestük a tevékenységek költségtakarékos megoldásának lehetőségét.

B) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása
BA) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és
ajánlások hasznosulásának tapasztalatai
A 2008. évben a belső ellenőrök által végzett ellenőrzéseket követően a költségvetési szervek a jelentések
tartalmára vonatkozóan észrevételt nem tettek, a megállapításokat és javaslatokat elfogadták.
Az ellenőrzési jelentések átadását követően a Ber. előírásainak megfelelően gondoskodtak az intézkedési
tervek elkésztéséről, melyet a Belső Ellenőrzési Iroda részére véleményezésre megküldtek. Balassagyarmat
Város Jegyzője az intézkedési terveket jóváhagyta.
A költségvetési szervek a Ber. értelmében gondoskodtak az intézkedési tervek megvalósulásáról szóló
beszámoló elkészítéséről, melyet Balassagyarmat Város Jegyzőjének megküldtek.

Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
Az Ügyrend, a pénzkezelési szabályzat, a gépjármű üzemeltetési szabályzat kiegészítése és módosítása
megtörtént. A gazdálkodás szabályozását érintő egyéb szabályzatok ( Számviteli Politika és ennek
részeként elkészítendő szabályzatok ) aktualizálása folyamatban van. A SzMSz, a pedagógiai program, a
Kollektív Szerződés szintén átdolgozás alatt állnak, melynek befejezését 2010 május hónapra tervezik. A
készletgazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében új szoftver került beszerzésre és
üzembe helyezésre.
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
A költségvetési szerv beszámolója értelmében az utóvizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetése
megtörtént. A jogszabályi változások miatt az Együttműködési Szabályzat felülvizsgálata még nem
fejeződött be. A költségvetési szerv által nem hasznosított ingatlanvagyon a felügyeleti szervnek még nem
került visszaadásra és a további hasznosítás sem megoldott.
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
A SzMSz, a Minőségirányítási Program és a Házirend megjelentetése az intézmény honlapján megtörtént.
A belső szabályozás megerősítése érdekében tett javaslatok azonban még nem kerültek átvezetésre a belső
szabályzatokon elsősorban az elmúlt évben az államháztartást érintő jelentős törvényi változás miatt.
Az Önkormányzat által felügyelt további költségvetési szerveknél a 2009. évben lefolytatott ellenőrzéseket
követően készült intézkedési tervben foglalt határidők még nem jártak le. Azok végrehajtásáról szóló
beszámolást a következő évi jelentés fogja tartalmazni.
Polgármesteri Hivatal
A közbeszerzési tevékenység szabályszerűségi ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetéséről
gondoskodtak, a belső szabályozás erősítése érdekében tett javaslatok az Ügyrendbe beépítésre
kerültek, a közzétételi kötelezettség szabályozása pedig a Polgármesteri Hivatal SzMSz-nek
mellékleteként valósult meg.
A vagyongazdálkodás szabályszerűségére irányuló ellenőrzés által feltár hiányosságok és javaslatok egy
része megvalósult, a még meg nem valósult intézkedések 2010. évben folyamatosan kerülnek
megvalósításra.
A vagyonrendelet átdolgozásra került figyelembe véve az ellenőrzés által tett javaslatokat. A rendelet
módosítás előterjesztése 2010 júniusra tervezett. Az önkormányzati helyiségek bérletéről szóló rendelet
módosítása már megtörtént.
A belső szabályozást kiegészítették a vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokkal, az analitikus
nyilvántartás és a vagyonkataszteri nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente előírták.
A vagyoncsoport munkaköri leírásait felülvizsgálták, aktualizálták és kiegészítették.
A lakásgazdálkodásra vonatkozóan megfogalmazott javaslatok a feladatellátás módjának felülvizsgálatát és
a szakterület esetleges átszervezését követően kerül a belső szabályozás részeként figyelembe vételre.
A Városüzemeltetési Kft. és az Önkormányzat között a lakásgazdálkodással kapcsolatos elszámolás
rendszerét kialakították.
A SzMSz-ban rögzítették az átruházott hatáskörben hozott vagyoni döntésekről a Képviselő-testület
tájékoztatását és annak módját.
A költségvetési szervek a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetéséről az ellenőrzéseket
követően intézkedtek, a szabályzatok kiegészítése és folyamatos karbantartása azonban az
intézmények többségénél elhúzódik. Ezt egyrészt a gyakori jogszabályváltozások és a gazdasági
területen dolgozók létszámhiánya indokolja. Az ellenőrzés azonban továbbra is jelentős figyelmet
fordít a folyamatszabályozás jogszabálynak és helyi sajátosságoknak megfelelő kialakíttatására.
II.

Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet belső ellenőrzési tevékenysége

1.) Intézetünkben a belső ellenőrzési tevékenységet egy fő független belső ellenőr végzi, közvetlenül a
főigazgató főorvosnak alárendelve.

A) Ellenőrzési feladatai munkatervben kerülnek meghatározásra. A munkatervtől való eltérés minden
esetben főigazgatói engedéllyel történik.
A 2009. évben az éve munkatervben került meghatározásra az ellenőrzési feladat, a meghatározott
feladatok közül minden ellenőrzés megvalósult.
B) A belső ellenőrzési tevékenységet a belső ellenőr a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretek,
szakértelem és tapasztalatok birtokában látja el.
Rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel és évente rendszeresen részt vesz szakmai tovább
képzéseken. A belső ellenőrzési feladatokat a pénzügyminiszter által közzétett, a Belső Ellenőrök
Nemzetközi Szervezetének standardjain alapuló iránymutatásokkal, ajánlásokkal és módszertani
útmutatókkal összhangban végzi.
A Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottaknak megfelelően történik az ellenőrzések
végrehajtása, valamint az ellenőrzést követő intézkedések nyomon követése.
C) Az ellenőrzések elvégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, az ellenőrzési
tevékenység végzését jelentősen befolyásolta, hogy az Internet hozzáférés biztosított, ezáltal az
ellenőrzésekhez szükséges jogszabályi anyag rendelkezésre áll, illetve a Pénzügyminiszter
által kiadott útmutatók elérhetőek.
D) Az ellenőrzések alkalmával büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindításra nem
volt szükség.
Az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzött egységek vezetői minden alkalommal megismerték és
gondoskodtak a hibák, hiányosságok megszüntetéséről.
A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer karbantartása folyamatosan történik.
2.) A belső ellenőr által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása minden ellenőrzés alkalmával
megtörténik, mivel a megismerési záradékkal ellátott belső ellenőri jelentés egy példányát megkapják az
ellenőrzött egység vezetői és a javaslatok figyelembe vételével intézkedési tervet kell készíteniük.
A Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottaknak megfelelően megtörténik az ellenőrzések nyomon
követése, valamint az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése is. A mennyiben indokolt ( az
intézkedés nem történik meg a vállalt határidőre) utóellenőrzésre is sor kerülhet.

Szabályszerűségi ellenőrzések
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézményben megtörtént-e a vonatkozó hatályos
jogszabályok és a belső szabályzatok összehangolása, a belső szabályzatok aktualizálása.
Az ellenőrzés tárgya: Számviteli politika, Számlarend, Pénzgazdálkodási szabályzat, Önköltség-számítási
szabályzat, Eszközök és források értékelésének szabályzata
Az ellenőrzés módszere: a szabályzatok tartalmi vizsgálata
Az ellenőrzés alakalmával megállapítottam, hogy az intézmény belső szabályzatainak aktualizálása nem
történt meg a jogszabályban előírt 90 napon belül.

Pénzügyi ellenőrzés
Leltározás ellenőrzése
Folyamatos: az év során folyamatosan történik az alleltári egységekben a leltározás.
A leltározás során a Leltározási Szabályzat előírásait betartják.
Év végi leltározás: ellenőrzését rendszeresen végzem, az előírásoknak megfelelően történik a végrehajtás.
A leltározásban résztvevők megkapják a leltár elrendeléseket, a hitelesített felvételi íveket. A leltározás
végrehajtása során sem tapasztaltam szabálytalanságot.
Selejtezések ellenőrzése
Az elhasználódott készletek, vagyontárgyak használatból történő kivonása általában negyedévente
megtörténik a selejtezési szabályzat előírásainak megfelelően.
Pénztárellenőrzés
A napi pénztárellenőri feladatok ellátása során megállapítottam, hogy az utalványozások, kifizetések a
Pénzgazdálkodási Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően történtek.
Tanácsadói tevékenység
A mosoda vállalkozásba történő kiadásának indulásakor a kezdeti nehézségek megoldásában történő
folyamatos részvétel. A bizonylatok kezelése – kinek milyen bizonylatot kell ill. szabad kiállítani – az első
havi számla tételes ellenőrzése, osztályonként és naponta a mosott súly egyeztetése.
Szabályzatok készítésének folyamatában a jogszabályi megfelelőség vizsgálata. Belső Ellenőri Kézikönyv
és mellékleteinek aktualizálása.

BB) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
A belső ellenőrzési tevékenységet 2007. január 1-től a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás saját
munkaszervezetének belső ellenőreivel láttatjuk el. A Társulás feladatellátásában megvalósított belső
ellenőrzési tevékenység az önkormányzat számára így nem ró pénzügyi terheket, mivel annak működési
költségeit a társulásoknak juttatott belső ellenőrzési normatíva fedezi.
A belső ellenőrzési tevékenység függetlensége így továbbra is biztosított a Ber. előírásainak megfelelően.
Az ellenőrzési terv alapján megvalósult ellenőrzések és az azt követően tett megállapítások kellő kontrollt
biztosítanak az önkormányzat egészének működéséhez.
A Belső Ellenőrzési Iroda 5 fős létszámának stabilizálódása szükséges lenne a társult 32 önkormányzat
belső ellenőrzési tevékenységének biztosítása érdekében. A létszám csökkenése ugyanis Balassagyarmat
Város Önkormányzat és felügyelt költségvetési szervei ellenőrzési kapacitását csökkentené, mely a
stratégiai tervben foglaltak végrehajtását ellehetetlenítené, illetve
a költségvetési szervek felügyeleti és belső ellenőrzési kontrollját gyengítené.
A belső ellenőrzés által tett javaslatokat, melyet az ellenőrzési jelentésekben fogalmaznak meg, a rendeletek
módosítása, a költségvetési szervekkel való kapcsolattartás és a gazdálkodás tekintetében figyelembe
vesszük.
A belső ellenőrzésnek nagyobb figyelmet kell fordítani az önkormányzat és a költségvetési szervek
gazdálkodásában rejlő kockázati tényezők feltárására, a kevésbé hatékony, gazdaságtalan előirányzatfelhasználások kiszűrésére, elő kell segíteni a FEUVE rendszer fejlesztését a felügyelt költségvetési
szerveknél és a hivatalnál egyaránt. A FEUVE rendszer kiépítésével és következetes működtetésével
erősíteni kell a vezetői elszámoltathatóságot, a gazdálkodásban rejlő külső és belső kockázati tényezők
feltárásával pedig lehetőség nyílik időben reagálni a kedvezőtlen pénzügyi-gazdasági folyamatokra vagy
elkerülhetőek annak negatív hatásai.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2010. (IV. 30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 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 lakásra szakember
elhelyezés céljából, önkormányzati érdekből - kötelezően ellátandó feladatok ellátásához
- 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 2010. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2010.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Madách liget 11. ép. II. lh. 4. em. 1. ajtószám
alatti, 298/11/A32 hrsz-ú üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján elidegeníti az önkormányzat tulajdonában lévő,
Balassagyarmat, Madách liget 11. ép. II. lh. IV/1. szám alatti, 298/11/A/32 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.) számú 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 ajánlatot, ajánlatokat.
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. Amennyiben az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő – testület
új döntést hoz az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: a pályázat első kiírására 2010. május 20.
Felelős: a 2. és 4. pontban: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
a 3. pontban: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 33. szám alatti 1533/A/1 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján adja bérbe az önkormányzat tulajdonában lévő,
Balassagyarmat, Rákóczi u. 33. szám alatti 1533/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló
helyiséget.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérésére 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: 2010. május 15.
Felelős: a 2.) és 4.) pontban: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
a 3.) pontban: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján adja bérbe az önkormányzat tulajdonában lévő,
Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló
helyiséget.
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: 2010. május 15.
Felelős: a 2. és 4. pontban: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
a 3.) pontban: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Madách liget 14. ép. I. lh. IV. em. 2. szám alatti lakásra 2010. március 31-én lejárt
bérleti jogviszony rendezéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi Szociális
Bizottsága által hozott 96/2010 számú, 2010. március 16. napján kelt határozatot
h e l y b e n h a g y j a,
és egyben Baranyi Zoltánné ………………… szám alatti lakosok – lejáró lakásbérleti
jogviszonyuk meghosszabbítása iránti kérelmüknek elutasítása ellen benyújtott
fellebbezésüket
e l u t a s í t j a.
E határozat jogerős, ellene államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Nógrád Megyei Bíróságtól
lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet Balassagyarmat
Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani.
INDOKOLÁS
Baranyi Zoltánné és Baranyi Zoltán ……. szám alatti lakosok 2010. március 31-én
lejáró lakásbérleti jogviszonyuknak a meghosszabbítása iránti kérelemmel fordultak
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testületének Egészségügyi és Szociális
Bizottságához (továbbiakban: Bizottság).
Kérelmüket a Bizottság a 2010. 03. 16. napján kelt, 96/2010. számú határozatával
elutasította, mert Baranyi Zoltánné tulajdonában beköltözhető ingatlan van, amelyben
jelenlegi is életvitelszerűen tartózkodnak, ezért a szerződés nem hosszabbítható meg.
Az Egészségügyi és szociális Bizottság határozata ellen Baranyi Zoltánné 2010. 03. 29.
napján kelt, 2010. 04. 12. napján érkezett és 2010. 04. 13. napján iktatott fellebbezést
nyújtott be.

A „megfellebbezésben” előadja, hogy arra való hivatkozással szűntette meg a bizottság a
bérleti jogviszonyukat, hogy tulajdoni hányaddal rendelkeznek a ……. szám alatt, valamint
hogy már többször kérték a bérleti jogviszony meghosszabbítását. A bizottsági döntésről
szóló kiértesítő levél ilyen kitételt nem tartalmaz.
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló
21/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet /továbbiakban R./ 7. § (3) szerint ”Ha a
meghatározott idejű bérleti szerződés lejáratának időpontjában a bérlőnek és a vele együtt
lakóknak az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (42.750.-Ft), egyedülálló esetében a
kétszeresét (57.000.- Ft) és tulajdonában, haszonélvezetében az ország területén nincs
másik beköltözhető lakása, akkor kérelmére
a) amennyiben a lakásra nincs tartozása – többször – legfeljebb három évre
hosszabbítható meg a bérleti szerződés,
b) amennyiben a lakásra tartozás áll fenn, legfeljebb egy évre hosszabbítható meg a
bérleti szerződés.
A R. 7. § (6) A bérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelmet legkésőbb a bérleti
jogviszony megszűnését megelőző 3 hónappal kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell
mindazokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, melyek a kérelem elbírálásához szükségesek.
(7) A bérleti szerződés meghosszabbításáról a Szociális Bizottság – legalább 2 hónappal a
bérleti jogviszony megszűnése előtt – dönt.
A Szociális Bizottság döntését követő 30 napon belül a jegyző megküldi az értesítést a
bérlőnek.
(8) Azok a bérlők, akiknek a bérleti jogviszonya megszűnik, további elhelyezésre nem
tarthatnak igényt, és kötelesek a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadó rendelkezésére bocsátani.”
A R. 32. § (1) bekezdése alapján: „Ha a bérleti jogviszony megszűnik, a bérlő elhelyezési
kötelezettség és térítési igény nélkül köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
A bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll (köteles a lakás lakbérét, használati díját és
költségeit megfizetni), amíg a lakást tisztán rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban a bérbeadónak nem bocsátja a rendelkezésére.”
A Képviselő-testület a fellebbezést megvizsgálta és megállapította, hogy a Bizottság
96/2010. számú, 2010. 03. 16. napján kelt határozata megalapozott és jogszerű, ezért a
fentiek alapján Baranyi Zoltánné fellebbezését e határozattal elutasítja.
A Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 11.
§-ában biztosított hatáskörében eljárva, hozta meg.
A bírósági felülvizsgálati jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése alapján biztosított.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2010. (IV. 30.) h a t á r o z a t a
A Balassagyarmat Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján kívánja elidegeníteni az önkormányzat tulajdonában
lévő, Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti, 2008 hrsz-ú ingatlant.

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérésére vonatkozó pályázati
eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.
(IV.27.) rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti kiírására.
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 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: 2010. május 10.
Felelős: a 2./ és 4./pontban: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pontban: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2010.(IV.30.) h a t á r o z a t a
fejlesztési hitelfelvételről szóló 40/2010.(III.22.) határozat kiegészítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztési hitel
felvételéről szóló 40/2010.(III.22.) határozatát az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
„- a hitel fedezete az Önkormányzat - hitel futamideje alatti - éves jóváhagyott
költségvetése bevételei;
- az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére és
a mindenkori éves adósságszolgálatok futamidő alatti éves költségvetésbe történő
betervezésére és jóváhagyására.”
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2010. (IV. 30.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskolában foglalkoztatottak létszámának módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános
Iskolában 3 pedagógus álláshely megszüntetését rendeli el.
2./ Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) rendelete soron
következő módosításakor a létszámváltozás átvezetésről gondoskodjon.
3./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és
az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2010. (IV. 30.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint
Gimnáziumban 1 pedagógus álláshely megszüntetését rendeli el.
2./ Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) rendelete soron
következő módosításakor a létszámváltozás átvezetésről gondoskodjon.
3./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és
az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2010.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Sportegyesületek 2010. évi működésére felhasználható összeg felosztásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottságnak a Sportegyesületek 2010. évi működésére felhasználható összeg
felosztásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2009. évi beszámolójának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. 2009. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója 2009. évi
prémiumfeladatainak teljesítéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója – a Képviselő-testület
289/2008. (XI.26.) határozatával megállapított, 2009. évi prémiumfeladatokat teljesítette,
ezért részére 3 havi munkabérének megfelelő, összesen bruttó 1.369.500,- Ft prémium
kifizethető a 2009. évi eredmény terhére.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-vel lakások kezelésére vonatkozó megbízási
szerződés módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft-vel lakások kezelésére vonatkozó megbízási szerződést 2010.
május 1. hatállyal az alábbi tartalommal módosítja:
-

-

-

az egy lakásra jutó kezelési költség – beleértve a közös képviselet díját is – havi
bruttó 3.000,-Ft,
az önkormányzat megbízza a Városüzemeltetési Kft-t a tulajdonában lévő lakások
kezelésével, amiért a Városüzemeltetési Kft. az önkormányzat felé havonta kezelési
költséget számláz le,
a Városüzemeltetési Kft. köteles a lakbéreket beszedni, melyet az önkormányzat
részére köteles átutalni,
a Városüzemeltetési Kft. havonta – előzetes jóváhagyás és egyeztetés után –
számlázza le az önkormányzat felé azokat az összegeket, melyeket a lakások
karbantartására, az elmaradt lakbérek behajtására fordított,
évente pénzügyi elszámolás történik az önkormányzat és a Városüzemeltetési Kft.
között a beszedett lakbérek, a kezelési költség, valamint a kiszámlázott egyéb
költségek tárgyában.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-vel a lakáshátralékok beszedésére
vonatkozó megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft-vel
a lakbérhátralékok beszedésére vonatkozó megbízási
szerződést 2010. május 1. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Bereczk edit ügyvezető
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Non – profit Kft 2009. évi beszámolójának
elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Non – profit Kft. 2009. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő – testület az ügyvezető igazgató részére 1 havi illetménynek megfelelő
jutalom – bruttó 288 ezer Ft - kifizetését engedélyezi a Kft. 2010. évi költségvetésének
terhére.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető,
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Non – profit Kft ügyvezetőjének javadalmazásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Non – profit Kft. Alapító okiratában foglalt jogkörében eljárva Zoltánné
Járja Orsolya ügyvezető igazgató javadalmazását 2010. január 1. napjától 4%-os
emeléssel, bruttó 300 ezer Ft /hó összegben állapítja meg.

2./ A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat
Városfejlesztő Kft. 2009. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető,
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat
Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja. 2009. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja.
2./ A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmat
Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 2010. május 1. napjától 2010. július 31. 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: 2010. május 10.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető,
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2010. (IV.30.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 2009. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert
Kórház – Rendelőintézet főigazgató főorvosának az intézmény 2009. évi működéséről
szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri az intézmény főigazgató főorvosát, hogy a 2010. 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

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2010. (IV. 30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - a melléklet
szerinti tartalommal - a város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját ( továbbiakban:
Koncepció).
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti terv és
Városfejlesztési program 2011. évi esedékes felülvizsgálatát a Koncepció alapján
terjessze elő.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Koncepció közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2010. május 31. a közzétételre,
2011. december 31. a településszerkezeti terv és
a városfejlesztési program felülvizsgálatára.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város
Közúti Közlekedésfejlesztési Koncepciója

2010

A város és a térség közlekedési kapcsolatai
Közúthálózat
Az állami főúthálózat szerepe az, hogy a forgalmat a magasabb rendű gyorsforgalmi utakra
vezesse, valamint szétossza az alsóbbrendű úthálózatra. Továbbá olyan szerkezetűnek kell lennie,
amely biztosítja a kapcsolatot a főváros és a megyeszékhelyek között. Balassagyarmatot a 22-es főút
szeli át, mely a 2-es és a 21-es számú főutak közt biztosítja a kapcsolatot, Nógrád megye egyik
legjelentősebb útjaként. Így megfelelő a kapcsolat Balassagyarmat, Budapest és Salgótarján, a
megyeszékhely között, valamint közvetlen átjutást biztosít Szlovákiába, Nagykürtös és Zólyom felé.
A 22-es útról, a városban leágazó országos mellékúthálózat is jelentős, fontos térségi
kapcsolatrendszert biztosít. Ezek a következők
•
A 2108-as jelű út (Kossuth, Leiningen, Szűgyi út) talán a
legjelentősebb a város szempontjából, egyébiránt összekötő út Balassagyarmat és
Aszód között. Fontosságát az utóbbi években történő kihasználtsága indokolja,
köszönhetően a város határában épült, elsősorban ipari létesítményeknek, összefoglaló
néven a Déli Iparterületnek. Ezen az úton történik a gyárak, üzemek kiszolgálása mind
Balassagyarmat, mind pedig Aszód felől. Ennek következtében a teherforgalom
nagymértékű terhelést ró a városra.
•

A 2204-es jelű országos mellékút (Mikszáth út) északi irányban fut ki
a városból, – hossza nem egészen 1 km – ott éri el az északi határátkelőt. Forgalma
ugyan vesztett nagyságából a várost északon elkerülő út megépülése után – amely
főként a teherforgalom lebonyolítását szolgálja – de még mindig sokan közlekednek
ezen az útszakaszon; elsősorban a két szomszédos ország határközeli térségeinek
lakosai jönnek, illetve mennek át a határon, még mindig elsősorban fogyasztási cikkek
vásárlása céljából.

•

A 2219-es jelű országos mellékút (Patvarci út) Patvarccal,
Őrhalommal köti össze a várost.

•

21127. és 21128. j. út (Nyírjesi út, Csesztvei bekötőút) a várost
Csesztvével köti össze.

•

21327. j. út (Bajcsy Zs. út) a vasútállomáshoz vezető út.

Vasút
Balassagyarmaton a 19. század végén indult meg a vasútépítés, jelenlegi vasúti kapcsolatai:

•

MÁV fővonal: Aszód felé – déli irány.

•

MÁV mellékvonal:
1. Ipolytarnóc felé – északi irány, onnan pedig Losonc irányában halad tovább.
2. Drégelypalánk felé – nyugati irány.

Balassagyarmat tehát egy elágazó csomópont, az innen kiinduló vasúti pályák egyvágányú, nem
villamosított vonalak.
Fenntarthatóság, fejlesztés szükségessége
Mint minden városban, úgy Balassagyarmaton is jelentősen emelkedett a személygépkocsi és
tehergépjármű forgalom az elmúlt néhány évtizedben, és ez a tendencia folyamatosan erősödik. Ezzel
párhuzamosan nem fejlődött az úthálózat kialakítása, jelentősebb beavatkozások nem történtek. A
legjelentősebb kivételt, a várost elkerülő út jelenti – 22/A jelű országos főút-, melyet 2004 őszén adták
át a forgalomnak. Építését indokolta a városmagon keresztül áramló teherforgalom, amely jelentős
része a határátkelő felé haladt tovább, viszont a meglehetősen rövid útszakasz a város és a határ közt
nem volt elegendő a várakozó kamionoknak, – várakozásra alkalmas tér sem volt kialakítva – így nap
mint nap előfordult, hogy a hosszú kamionsor a belvárosig nyúlt vissza. Azzal körülbelül egy időben,
ahogy átadásra került az elkerülő szakasz, Magyarország is Európai Uniós tagországgá vált, így ez a
határátkelő is megnyílt, ezzel felszámolva a folyamatos kamionsort is. Látható az 1. diagramból, hogy
a tehergépkocsik minden kategóriájában jelentős csökkenés történt 2004 és 2006 között a 22+383 –
23+025-ik szelvény között, amely gyakorlatilag a belváros területe, a Rákóczi út jelentős része. Az
elkerülő út nem készült el teljes hosszában, nyugati, valamint keleti irányban is továbbépítésre vár.

A városközpont közlekedési kapcsolatai

Közúthálózati, forgalmi
Balassagyarmaton az alábbi állami utak futnak keresztül:
Közút száma/jele

Útkategória
Másodrendű országos

22

főút

Forgalmi sávok száma
2*1

Közút neve
Kóvári út, Rákóczi
Fejedelem u.
Kossuth L. u.,

Összekötő út

2108

2*1

Leiningen K. u., Szügyi
u.

2119

Összekötő út

2*1

Patvarci út

2204

Összekötő út

2*1

Mikszáth K. út.

21128

Bekötő út

2*1

21327

Állomáshoz vezető út

2*1

Nyírjesi út, Mártírok
útja
Bajcsy-Zs. u.

Amint arról már esett szó, Balassagyarmaton domináns a közúti közlekedés. Ez az új 22/A út
kivételével a lóvontatás idején kialakult úthálózaton bonyolódik. A motorizáció fejlődését csak lassan
követte az úthálózat korszerű átépítése. Az úthálózat biztosítja a gépjárművek közlekedését, beleértve
a helyi és helyközi autóbuszjáratokat, a gépkocsik várakozási helyét és a jelentős kerékpáros forgalmat
is, tekintve, hogy a városban nincs egyetlen, speciálisan a kerékpáros forgalom számára kiépített út
sem.
A város fő forgalmi útja a Rákóczi fejedelem útja, jelenleg a Magyar Közút Kht. fenntartása
alá tartozik. Helyi gyűjtőutak:
•

Ady Endre út

•

Hunyadi u.

•

Szontágh Pál u.

•

Arany János u.

•

Veres Pálné u.

•

Május 1. u.

•

Horváth E. u.

•

Batthyány u.

•

Hétvezér u.

•

Benczúr Gy. u.

A városban nagyrészt 2*1 sávos utak jellemzőek, illetve egyirányú utcák. A belváros
közelében lévő egyirányú utak a következők:
•

Deák Ferenc u. (Kossuth L. u. felé)

•

József A. u. (Bajcsy-Zs. utca felé)

•

Szent Imre u. (Deák F. u. felé)

•

Teleki u. (Rákóczi fejedelem u. felé)

•

Balassa u. (Teleki u. felé)

•

Thököly u. (Rákóczi fejedelem u. felé)

•

Hunyadi u. (Rákóczi fejedelem u. felől)

•

Zichy u. (Rákóczi fejedelem u. felől)

•

Szabó Lőrinc u. (Rákóczi fejedelem u. felé)

•

Madách u. (egyirányú a régi autóbusz-pályaudvartól az Ipolypart út felé)

A 22-es főúton 3 db jelzőlámpás csomópont működik:
1. Rákóczi fejedelem u. - Kossuth L. u. keresztezésében
2. A Rákóczi út 55. sz. előtt (gyalogosforgalom átengedése)
3. Rákóczi fejedelem u. – Mikszáth Kálmán u. – Hunyadi u. keresztezésében (a Rákóczi
fejedelem útról a Mikszáth K. útra való balra bekanyarodás nehézkes, egy zöldidő
alatt átlagosan kb. 2-4 autó képes áthaladni, köszönhetően az azonos időben történő
zöld jelzésnek, az egyenesen és balra haladó irányokba. Balesetveszélyes megoldás.)
Körforgalmú csomópont mindössze egy található a városban, a 2204-es bekötőúton,
közvetlenül a határátkelőhely előtt. Nyilvánvalóan a nagy teherforgalom miatt szükségeltetett,
rendkívül jól működik, közepes méretű, külterületi jellegű.

A következőkben látható diagramok (1. diagram) a 2002-es évtől kezdődően egészen a 2007-es évig
szemléletesen megmutatják, hogy miként változott az egyes járműtípusok forgalomnagysága a 22+383
- 23+025 szelvények közt a 22-es számú főúton. Ez az útszakasz a Rákóczi út Bajcsy-Zsilinszky úttal
való keresztezésétől a Mikszáth Kálmán út becsatlakozásáig tartó, tehát a legproblémásabb, belvárost
átszelő főútszakasz. Ez az elemzés egyrészt megmutatja, hogy milyen változások mentek végbe az
elmúlt néhány évben a belvárosi forgalomnagyságot tekintve, illetve képet kapunk arról, hogy a 2004
őszén átadott elkerülő út miként hatott erre.

A legfontosabb észrevenni azt,
hogy a személygépkocsi forgalom a 2004-es évet kivéve

o

fokozatosan növekedett, tehát a városon átmenő személyautó-forgalom nem használta
ki a „fél-gyűrű” lehetőségét, vagy a központba irányuló forgalom ilyen nagyarányú.
hogy, a kistehergépkocsik száma minden évben közel

o
állandó.

hogy az autóbusz-forgalom minimális visszaesést mutat,

o

ennek oka az átmenő turistabusz-forgalom áthelyeződése az elkerülő útra. Fontos
megjegyezni, hogy a régi autóbusz-állomás a belvárosból kikerült az Ipolypart útra, a
helyközi-autóbuszjáratok túlnyomó többsége 2007-től már nem halad át a belvároson,
hanem kötelező jelleggel az elkerülő utat használják. Ez a jelentős csökkenés még
nem látható a grafikonokon.
hogy

o

a

legjelentősebb

csökkenést

a

különböző

kategóriájú tehergépkocsi-forgalom mutatja.
Ami rendkívül fontos a forgalmi vizsgálat szempontjából, hogy egyre csökkenő értéket mutat
a kerékpárosok száma a forgalmi adatok szerint, valószínűleg azért, mert egyre veszélyesebbnek érzik
ezt a fajta közlekedési módot.
A forgalmi vizsgálatok konklúziója tehát:
1. Jelentős közúti gépjármű és kerékpárforgalom, melynek nagysága a 22-es főút belvárosi
szakaszán a legnagyobb, hiszen az átmenő és a helyi forgalom ott találkoznak egymással.
2. A meglévő jelzőlámpás és járműosztályozó csomópontok korszerűtlenek, balesetveszélyesek,
a rajtuk keresztülmenő forgalom áramlása nem folyamatos.
3. Nincs megfelelő szabályozás a teher- és átmenő forgalom lefolyását tekintve, így az elkerülő
út kihasználtsága csekély, az ilyen jellegű forgalom folyamatosan terheli a centrumot.

1. diagram: forgalom eloszlása a 22+383 – 23+025 km szelvény között

Az ábrán a Rákóczi fejedelem út, belvárosi szakszán 2007-2008-ban történt balesetek
helyszínei kerültek ábrázolásra. Kék színnel jelölve a 2007-ben, pirossal a 2008-ban bekövetkezett
eseteket. A városi Rendőrkapitányságtól kapott adatok alapján kerültek ábrázolásra.

A kiegészítő adatszolgáltatásból kiderül, hogy a baleseti ok:
•

65%-ban az elsőbbség meg nem adása kijelölt gyalogátkelőhelyen

•

több ízben figyelmetlen vezetés gépjárművezető, illetve kerékpáros részéről

•

STOP tábla figyelmen kívül hagyása

•

néhány esetben elsőbbség szabályainak megszegése védett úton közlekedő járművel szemben

Közösségi közlekedés
Balassagyarmaton, mint közösségi közlekedés, autóbusz helyi járat-rendszer működik,
kiegészülve a helyközi járatokkal, amelyek megállnak a helyi járat megállóiban, abban az esetben, ha
a megállóhely a 22/A elkerülő útra való felhajtás előtt található. Ugyanis a helyközi járatokat 2007
júliusa után, amióta az új autóbusz-pályaudvar működik, kimaradtak a belvárosi közlekedésből.

Az új, modern pályaudvar (3. kép) használatbavétele óta némiképp fellélegezhetett a város,
hiszen attól kezdve csak a helyi járatok használhatják a centrum útjait. A pályaudvar az Ipoly-partra
került; területe nagyobb, mint ami a belvárosban korábban rendelkezésre állt. 14 kocsiállás épült,
ebből kettő a helyi járatokat is kiszolgálja, valamint 3 buszöböl is kialakításra került az Ipolypart úton,
ez a leszállóhely minden járatról. Az állomás hátsó részén 12 busz részére lett kialakítva várakozóhely,
térvilágítással.

A helyi járat létrehozásáról az 1960-as években döntött a városvezetés, azóta folyamatosan működik
és szolgálja a helyi lakosságot. Jelen pillanatban a helyi önkormányzat felelős a működtetéséért.. A
Nógrád Volán Zrt. 2005. január 1-től - 8 évi időtartamra szóló – Közszolgáltatási Szerződést kötött az
önkormányzattal, így ennek keretén belül végzi a helyi és helyközi személyszállítás feladatait.
Elsőként a vasútállomás és a kórház között indult helyi járat. A múlt század közepén még a
vasúti forgalom élénkebb mivoltának köszönhetően a városba a környező településről érkezők
könnyedén eljuthattak a város egyik legfontosabb intézményéhez, a kórházhoz.
A mai helyi járat vonalai a következők:
•

1 Kórház – Autóbusz állomás
o 1A Kórház – Autóbusz állomás
o 1B Kórház – Vasútállomás - Autóbusz állomás

•

2 Kórház – Ruhagyár
o 2C Autóbusz állomás – Kis posta – VOLÁN telep

•

3 Kábelgyár – Vasútállomás – Ruhagyár – Szabó L. Iskola
o 3B Vasútállomás – Bajcsy út – Szabó L. Iskola

o 3C Kábelgyár – Vasútállomás – Böjtös út – Ruhagyár
•

4 Kórház – OTP – Kábelgyár. Autóbusz állomás - OTP – Kábelgyár

•

5 Kórház – Ruhagyár – Nyírjes. Autóbusz állomás - Ruhagyár – Nyírjes
o 5A Kórház – Böjtös út – Nyírjes
o 5B Kórház – Szontágh P. út – Szabó L. Iskola – Autóbusz állomás – Arany J. út –
Nyírjes
o 5C Autóbusz állomás – Böjtös út – Salkon Rt.

•

6 Kórház – Hétvezér út – Böjtös út. Autóbusz állomás – Böjtös út – VOLÁN telep
o 6A Autóbusz állomás - Hétvezér út – VOLÁN telep. Polgármesteri Hiv. – Ruhagyár Autóbusz állomás

•

7 Kórház – Hétvezér út – Ruhagyár – Böjtös út – Kórház
o 7A Kórház – Kossuth út – Böjtös út
o 7B Kórház – Hétvezér út – Ruhagyár – Kórház
o 7D Polgármesteri Hiv. – Vasútállomás – Szabó L. Iskola
o 71 Kórház – Vasútállomás – Kábelgyár – Nyírjes

•

8 Autóbusz állomás – Arany J. út – Ruhagyár – Hétvezér út – Kórház
o 8A Autóbusz állomás – Arany J. út – Ruhagyár – Hétvezér út - Autóbusz állomás
o 8B Autóbusz állomás – Arany J. út – Kossuth út - Autóbusz állomás
o 8C Kórház - Arany J. út – Delphi C. Kft.
o 8D Autóbusz állomás - Kossuth út - Arany J. út – Kórház

•

9 Kórház - Hétvezér út – Ruhagyár – Veres Pálné út – Kórház
Még mindig látható az a dominancia, hogy a legtöbb járat érinti a Kórházat, rendkívül sok

nyugdíjas korú használja ki ezeket a vonalakat, általában nincsenek időhöz kötve, valamint ingyenesen
felszállhatnak a buszokra. A vonzáskörzetből az egészségügyi intézménybe érkezők kényelmesen
átszállhatnak a helyköziről a helyi járatokra az autóbusz-állomáson.
Egy internetes közvélemény-kutatás eredményeként azonban azt a megállapítást kell tenni,
hogy a helyi lakosok, a 15 és 60 év közöttiek, kb. 70%-a évente maximum 1-2 alkalommal használja
csak a helyi közösségi közlekedést, például abban az esetben, ha az autója a szervizben van.
Leggyakoribb megjegyzés ezzel kapcsolatban az volt, hogy ritkán és pontatlanul járnak az autóbuszok.
Éves szinten a helyi járatok kihasználtsága 30 %, ami meglehetősen alacsony.
A helyi járatokként üzemelő autóbusz-állományt két speciálisan erre szolgáló busz, illetve
kiálláson lévő helyközi autóbuszok adják. A helyközi vonalakon kialakuló menetidő eltérések
okozhatják a helyi járatok indulásának pontatlanságát, indulási idejük elcsúszását.
A 2007-es évben, iskolai napokon 121 pár, tanszünetben 111 pár, szabadnapokon 32 pár,
munkaszüneti napokon pedig 36 pár autóbusz indult el helyi járatként.

Ugyanezen év első háromnegyedében közösségi közlekedéssel 977 ezer főt szállítottak, az
autóbuszok 120 ezer km-t futottak.
Összességében elmondható, hogy jól ellátott a város helyi járat szempontjából, hiszen közel
hasonló méretű városok sokaságának nincs ilyen hálózati rendszere. Az természetesen más kérdés,
hogy mennyire szervezett a járatok sűrűsége, milyen a komfortszintje, illetve igazítva van-e a
közlekedtetésük a célosztály részére, mennyire átgondolt a gazdaságossági működtetés, valamint
milyen lépésekkel motiválják a lakosságot a helyi járat használatára.
A régió fontos helyközi járat központja is Balassagyarmat. Közvetlen járatok indulnak
Budapestre, Salgótarjánba, Vácra, Hatvanba, Gyöngyösre. Valamint a vonzáskörzet településeiről ide
futnak be az autóbuszok. Tehát központi, elosztó szerepkörrel bír.
Parkolás
Az már kiderült a forgalmi vizsgálatból is, hogy rendkívül nagy a személygépkocsi-forgalom
az egész városban, különösképp a belvárosi részen. A Rákóczi fejedelem útján a Köztársaság tér és a
Piac között található a város központi kereskedelmi övezete, ahol nyilvánvalóan a legnagyobb az
igény a parkolásra, itt a parkolók kihasználtsága átlagban 90%, vagy e fölötti. Itt, a Rákóczi út páratlan
oldalán kb. 30 db, páros oldalán kb. 23 db párhuzamos parkolásra alkalmas hely van. (A szegélymenti
parkolás jellemző a város egyéb területeire is, néhány kivételtől eltekintve)
A főutcán kívül az alábbi utcákban szintén zsúfolt parkolók jellemzőek:
o A régi autóbusz állomás területén (kb. 60 db férőhely)
o Madách Imre utca eleje
o Hunyadi utca
o Bercsényi utca eleje, stb.
A városban az elmúlt néhány évben több bevásárlóközpont, modern élelmiszerüzlet nyílt
(Tesco, Penny Market, stb.), melyekhez már a szabvány által előírt parkolóhelyszámnál is több került
kiépítésre, így ezeken a területeken nincs parkolási probléma.

Gyalogosforgalom
Jellemzően nagy a gyalogosforgalom a centrumban, az itt található erős gyalogos-vonzatú
létesítmények miatt, pl: piac, Ipoly áruház, posta, városháza, kisebb kereskedelmi egységek, iskolák
A Rákóczi fejedelem útjának vizsgált részén (Köztársaság tértől a Piacig), amely 750 m
hosszú, 7 db kijelölt gyalogátkelőhely található, ami átlagosan 125 m-ként jelent egyet. Ez rendkívül

jó arány. Ezektől függetlenül, gyakorlatilag az egész szakaszon jellemző a szabálytalan gyalogosátkelés, ami rendkívül balesetveszélyes ezen a forgalmas főutcán.
A fő gyalogos irányok a belvárosba, illetve a különböző intézmények felé irányulnak, illetve
az iskolák és a buszpályaudvar között, hiszen sok a térségből bejáró diák.
Kerékpáros közlekedés
Tapasztalható, hogy sokan használnak kerékpárt a városban. Elsősorban azok választják ezt a
közlekedési módot, akik nem tehetik meg, hogy személygépkocsit használjanak, tartsanak fenn. Az 1.
diagramon is jól látható a kerékpárosok nagy aránya, ami a 2002-től 2007-ig terjedő időszakban az
összes forgalom 3-7 %-át adta. Mint arról már a forgalmi vizsgálatban esett szó, nincs a városnak
kiépített kerékpárútja. Tapasztalatok azt mutatják, hogy ha biztonságos lehetőség van kerékpárt
használni, akkor az
motiválóan hat az
emberekre,

és

nemcsak sportolási,
kikapcsolódási
szándékkal
használják,
akár

hanem
munkába,

iskolába

járáshoz,

vagy

napi

ügyintézéshez is.
Most
megállapítható, hogy
a kerékpárosok fő úticéljai a Belváros, iparterületek, kórház, piac.
Jellemzően a járdán is kerékpároznak, nem csak az úttesten. Valamelyest biztonságosabbnak
érzik a gyalogosok közti közlekedést. Sajnos azok, akik biciklit használnak, rendkívül kevés helyen
találnak kihelyezett kerékpár-tárolókat, így falnak, oszlopoknak támasztják azokat, sokszor
akadályozva ezzel a gyalogosforgalmat.
Fejlesztési koncepció
Az alábbi ábra a megyei területrendezési terv kivonata

Fejlesztés I. ütem : Részleges forgalomcsillapítás a belvárosban
A részleges forgalomcsillapítást Balassagyarmaton a Civitas Fortissima tértől a Piacig, illetve
a Művelődési központig terjedő útszakaszon célszerű
bevezetni. Ennek okai – mint az már az előzőekben
ismertetésre került – a történelmi belváros megóvása,
a

gyalogos,

valamint

a

kerékpáros

közlekedésbiztonság elősegítése, illetve a környezet
tehermentesítése.
Ez a csillapítás azt jelenti, hogy a 3,5 t
össztömeget meghaladó gépjárművek nem hajthatnak
be a belvárosba, illetve az átmenő személyautó
forgalom

számára

egyértelmű,

nyomatékos

módszerekkel jelezni kell a város elkerülésének

tehergépjárművek

lehetőségét. A grafikon az elmúlt néhány év teherforgalmának nagyságát mutatja. Az 1. diagramon
már láthattuk, hogy mekkora az egyes gépjárműtípusok aránya, nagysága. Egyszerű számítással is
igazolhatjuk, illetve erősíthetjük a tapasztalati eredményeket, ugyanis Balassagyarmaton is 8-9 %
közötti a teherforgalom aránya az összes gépjárműforgalomból. Ez egy olyan városközpontban,
melyben ekkora számú a gyalogos, illetve kerékpáros forgalom, ez rendkívül magas érték.
Speciális tehergpk. [j/nap]
Nyerges tehergpk. [j/nap]
Pótkocsis tehergpk. [j/nap]
Nehéz tehergpk. [j/nap]
Középnehéz tehergpk. [j/nap]

2005

2006

2007

A legfontosabb a részleges forgalomcsillapítás szempontjából is, hogy a tehermentesítendő
útszakaszról a kizárni kívánt forgalomnak biztosítva legyen a városon való átjutása.
A távlati úthálózati ábrákról látható, hogy a 22-es főút áthelyezésével - a jelenlegi 22/A jelzésű útra –
a Rákóczi fejedelem út – Ady Endre út keresztezésétől a Piacig, vagyis a Mikszáth K. út - Rákóczi
fejedelem út találkozásáig megváltozik az utak kategóriája. Ennek megfelelően ez az útszakasz városi
forgalmi úttá minősül. Ugyanilyen útkategória alá kerül besorolásra a Madách I. u. – Ipolypart út
Madách I. u. és Mikszáth K. u. közötti része – Mikszáth K. u. Ipolypart u. és Rákóczi fejedelem u.
közötti szakasza.
A Madách I. utca jelenlegi állapotban a régi autóbusz-pályaudvartól az Ipolypart u.
irányában egyirányú, de az átlagos 20,0 m-es beépítési szélesség lehetővé teszi a kétirányúsítást. Az
egyirányú forgalmi rend fenntartása középtávon az elégtelen belvárosi parkolási mérleg javítását
szolgálja, mivel így a jobb oldalon merőleges parkolósáv alakítható ki.
Természetesen addig, amíg az északi elkerülő út teljes hosszában el nem készül, az átmenő
forgalomnak nem áll rendelkezésre megfelelő nyomvonalú terelő út, hiszen a jelenlegi állapot szerint a
járművek a Kóvári úton, majdnem egészen a Rákóczi fejedelem útig kényszerülnek behajtani a
városba, majd ott éles balra kanyarodással hajthatnak fel az elkerülőre. A Mikszáth K. úthoz elérve
szintén iránytöréssel kell visszatérniük a belváros befejező szakaszáig, a Piacig.

Továbbiakban az Ady Endre út tervezett országos mellékúttá alakítása is elengedhetetlen, hiszen az
átmenő teherforgalom jelentős része a Déli iparterület felé, valamint a szügyi út mellett kiépült ipari
területekre halad, számukra is biztosítani kell céljuk elérését. Jelenleg az ezekre a helyekre irányuló
teherforgalom a Rákóczi út – Kossuth L. u. (centrum)– Leiningen K. u. – Szügyi út vonalán haladtak,
jelentős terhet róva ezzel a belváros közlekedésére, környezetére. Az Ady Endre út szerepe tehát
növekszik, a tervezés szerint biztosítja a déli városrész feltárását is.

Az Ady Endre u. fejlesztése kiváló kiindulópont, hogy a belvárost elkerülni vágyók déli
irányban az Ady E. u. – Kossuth L. u. – Baltik F. u. –Hunyadi u. útvonalon megtehessék. A
következő pontban tárgyalásra kerül a Hunyadi utca térsége, annak problematikája, valamint
megoldása.
A forgalomcsillapítás nem merülhet ki egyes forgalmi gépjárművek kitiltásában. Lehetőség
van mérsékelni a gépjárművek sebességét:
➢

Útpályaszűkítéssel (javasolt csomópontok előtt, illetve gyalogátkelőhelyeknél)

➢

Pályaosztó-sziget kialakításával (gyalogátkelőhely, valamint településhatáron
bejárati kapuzat kialakításánál)

➢

Vonalvezetési elemek használatával, mint a kissugarú ívek alkalmazása,
illetve a pályaelhúzás

➢

Hossz-szelvényi megtöréssel (akusztikai fék – bordázott útpályafelület
belterületen nem ajánlott a keltett zajhatás miatt -, burkolt küszöb, kiemelt
csomópont)

➢ A forgalmi fejlesztés részét képezik a körforgalmú csomópontok kialakításai is. Jelenleg csak
a határátkelő előtt található körforgalmi csomópont, másutt a városban nem. A Mikszáth K. út
felé való balra kanyarodás a legproblémásabb, hiszen akkor egy időben haladhatnak a Rákóczi
úton mindkét irányból egyenesen, illetve balra is a gépjárművek. A Mikszáth K. úton
megépült nagyobb kereskedelmi egység, valamint szintén ugyanezen út mentén található
szupermarketbe is ezen az útvonalon jutnak el a vásárlók. Ennek következtében jelentős a
balra kanyarodó forgalom. A gyalogátkelőhelyek szintén forgalmasak, így a gyalogos
elsőbbség miatt is lassul a balra haladás.
Néhány érv, mely a körforgalmú csomópontok mellett szól:
o A legfontosabb, hogy biztosítja a megfelelő kapacitást, köszönhetően a
kényszerű lassításnak, valamint a határidőközök csökkenésének. Ugyanakkor
a hagyományos lámpás csomóponthoz képest a konfliktushelyzetek
leegyszerűsödnek.
o Kitűnő az önszabályozó képessége.
o Gyalogosok számára a legkisebb keresztezési távolságot biztosítja.
o A folyamatos, de csökkentett sebességű forgalom miatt a szennyezőanyagkibocsátás és a zajhatás is mérséklődik.
o A Hunyadi utcába jelenleg csak a Rákóczi fejedelem útról lehet behajtani egy
irányban. Korábban problémát okozott ebben a jelzőlámpa-irányítású
csomópontban, hogy csúcsidőn kívüli időszakban, valamint a hétvégi
napokon, a piac utcájából a főút felé érkezőknek lámpája sárgán villogott,
figyelmeztetve ugyan az autósokat a keresztirányú forgalomra, illetve
veszélyre, mégis rendkívül sok baleset történt. Ennek oka, hogy a Hunyadi
utcából a belátási háromszög nem megfelelő, így a Rákóczi úton kelet felé
közlekedőket csak későn észlelhette a járművezető. A megoldás, az egyébként
átlagosan 20,0 m-es beépítési szélességű utca egyirányúsításával történt. A
piac vásárlói azonban így csak kerülővel juthatnak vissza a főutcára. A
körforgalom kiépítése lehetővé teszi az elkerülő útról keleti irányba történő
folyamatos áramlás biztosítása mellett a Hunyadi út kétirányú forgalmának a
visszaállítását is.
Ezen érvek miatt körforgalmú csomópont megépítése javasolt a Rákóczi fejedelem út –
Mikszáth K. út – Hunyadi u. csomópontjában, valamint a Kóvári út – Ady Endre u. – 22/A számú utak
találkozásánál. Utóbbinak fontosságát az elkerülő útra való feljutás könnyebbsége indokolja.

Továbbá a teljes elkerülő út leendő csomópontjait is körforgalommal javasolt megoldani a
Kóvári út nyugati szakszán a tehermentesítő út - leendő főút - kiágazásánál, valamint a becsatlakozást
a már elkészült szakaszba, továbbá a keleti becsatlakozást a városból kivezető útba.
Fejlesztés II. üteme: A nyugat-dél irányú kapcsolat megteremtése.
A belváros közlekedési helyzetének megoldását követően legfontosabb tennivaló a nyugatról déli
irányba haladó - elsősorban átmenő teher-.forgalom városközpontot elkerülő levezetése. Ennek
legjobb módja egy új közúti összeköttetés megteremtése a Nyugati ipartelep és a Horváth E. út között,
mely biztosítaná Szűgy –Aszód irányába a forgalom levezetését. A megépítendő útszakasz a városi
déli tehermentesítő útgyűrű részét képezi. Ezáltal válik lehetségessé a belváros teljes tehermentesítése
az átmenő forgalomtól, az északi elkerülő út teljes kiépítésével együtt. A kialakuló déli félgyűrűt a
mellékelt térképábra mutatja.
Fontos eleme a fejlesztésnek az Ipolypart út gyűjtőútkénti kiépítése teljes hosszban, a Mikszáth
Kálmán útttól az elkerülő út bevezető szakaszáig, Ez a belvárost északról tehermentesítő és kiszolgáló
útgyűrű egy eleme, mely keleti irányban a jelenlegi Városüzemeltetési Kft. telephelyének déli határán
a Bíró János utcáig megépítendő alsóbbrendű úttal kiegészítve az észak-keleti városrész forgalmi
helyzetét javítja majd.
Harmadik lényeges eleme a távlati fejlesztésnek a megépülő Újkóvár melletti közúti híd, mely a
jelenlegi kanyar helyén megvalósuló körforgalmú csomópontba érkezve jelentősen átértékeli e
városrész jövőbeni szerepét.

Gyalogos forgalom
A részleges forgalomcsillapítási szakaszban a gyalogosok védelmének érdekében a
belvárosban sebességcsökkentő
elemek kerültek kijelölésre,
melyekről már korábban volt szó.
Ezáltal a fő gyalogos irányok
kétszeresen lesznek védve, hiszen a
sebességcsökkentő útpályakialakítás miatt lassú közlekedésre
kényszerült autók vezetőinek

figyelme jobban összpontosulhat a gyalogos és kerékpáros közlekedőkre. A gyalogátkelőhelyek
útpályaszintből való kiemelése élénk színű térkővel burkolt küszöbbel célszerű.

Parkolás
A parkolásra nagy hangsúly kerül a fejlesztések tervezésében. Azt már általánosan, illetve a
jelenlegi helyzetet felmérve is megállapíthattuk, hogy Balassagyarmat belvárosi főutcáján, valamint a
keresztező mellékutcákban is rendkívüli probléma az autók várakozása. A forgalomcsillapítás
eredményezi a legtöbb Rákóczi úti parkolóhely megszűnését, amelyet pótolni kell, valamint a hely
hiányában szabálytalanul parkoló autóknak teret biztosítani megállásra, várakozásra.
Megoldásként új parkolóhelyek létesítése, illetve fizető parkolás bevezetése szükséges.
A kialakítandó parkolóhelyek a következők:
• P1: Belső tömbfeltárással felszíni, vagy lehetőség szerint mélygarázs kialakítása;
bejárat a Deák F. utca felől, gyalogos megközelíthetőség a Rákóczi útra. Ez
megoldható a tömbbelső és az Egészségház közti fal elbontásával, vagy az
Egészségház meglévő átjárójának átalakításával, nagyobb gyalogosforgalomra
méretezve. Ehhez a Deák F. utcai, illetve Teleki utcai ingatlanok hátsó kertjeinek,
valamint a Raiffeisen Bank épület parkoló udvarának a tömbbelső rendezésbe való
bevonása szükséges. Ezzel mintegy 120 szgk kapacitású felszíni parkoló, vagy 180
szgk kapacitású kétszintes parkolólemez alakítható ki.
• P2: Meglévő parkoló rendezése és bővítése, a megszűnt autóbusz-pályaudvar helyén.
Szükséges a felújítása, legalább térszíni parkoló rendeltetésszerű kialakítása, lehetőség
szerint mélygarázs kialakítása ezen a helyszínen is. A térszíni kialakítás megoldását a
9. ábrán láthatjuk, ahol a jelenlegi 60 férőhelyes parkolóból minimális költséggel 118
parkolóhely alakítható ki. A környező utcák terepviszonyai részleges közmű
átépítéssel a kétszintes parkoló kialakítását is lehetővé teszi, így az alsó szinten
mintegy 90, a felszínen további 70, összesen 160 szgk kapacitás létesíthető

• P3:

Az

Óváros

tér

rekonstrukciója

szükségszerű,

jelenlegi

állapota

a

gépjárműforgalom közlekedésére sem, parkírozására sem megfelelő. Ez a terület is
100-150 m sétával elérhető a belvárosból. A következő kép a kialakítás egy lehetséges
módját mutatja.

• P5: A piac területe melletti fejlesztési területen a már megtervezett parkoló kialakítása,
egy szervizúttal. (Jelenleg egy gondozatlan terület áll a parkolni vágyók
rendelkezésre.) A létrehozható kapacitás 49 szgk férőhely.
• P6: A Hunyadi út Dózsa Gy. utcai tömbbelsőben a terepviszonyok kiaknázásával a
jelenlegi játszótér területek fenntartása mellett is, mintegy 30-40-db sorgarázs, vagy
60 férőhelyes kétszintes parkolólemez alakítható ki. . Nagyberuházással azonban a
teljes tömbbelső átfogó felhasználásával mintegy 220-250 férőhelyes parkoló
létesíthető két szinten úgy, hogy a felső szint egy részén a játszótéri és zöldterület
visszapótolható. Nem olcsó megoldás, de sok megépült példa van rá Európában, és a
környezeti fenntarthatóság szempontjából a legoptimálisabb területhasználat.
Kerékpáros közlekedés
A kerékpáros közlekedés területén meg kell különböztetni két eltérő jellegű kerékpározást:
•

A mindennapi városi kerékpár-használatot, más néven a kerékpáros munkába járást, és

•

A szabadidős kerékpározást.

Az előbbi, egész évben tapasztalható, bár megfelelő infrastruktúra híján csak igen kis mértékben
Balassagyarmaton. A szabadidős kerékpározás ma még nem jellemző ebben a térségben, de az
Országos Területrendezési Tervben szerepel az Ipoly parton húzódó országos kerékpárút törzshálózat.
A szabadidős kerékpározóknak épült a Fertő-tó, illetve a Velencei-tó körüli, illetve a Balaton körüli
bicikliút. A regionális kerékpárút megépítésével a Duna – Ipoly Nemzeti Park is vonzó turisztikai
célponttá válna.
A remélhetőleg közeljövőben megépülő Ipoly-menti kerékpárútnak két becsatlakozással
minimum rá kell kötnie a várost átszelő kerékpárútra. Ennek legideálisabb bevezetése a centrumba a
város nyugati oldalán a Hétvezér út térségében, keleti oldalon pedig a Mikszáth Kálmán útnál lenne. A
városi kerékpárút törzshálózatot a mellékelt térkép ábrázolja.
A Rákóczi út belső szakaszán kialakítható belvárosi sétálóutca felépítésére ad javaslatot a fenti

kép. Így megvalósítható egy modern szerkezetű, de műemléki épületeit, történelmét védelmező
városközpont, melyben a hangsúly a gyalogos és kerékpáros közlekedésre összpontosít. Az emberek
nyugodt, tiszta teret kapnak, a társasági és kereskedelmi élet kiteljesedhet. Szívesebben megy a
lakosság egy természetes, zaj- és pormentes sétálóutcába vásárolni, sétálni, közösségi életet élni, mint
egy zsúfolt, autókkal teli centrumba. Európa szerte bizonyított és jól bevált koncepció ez. A
kereskedelmi egységek nem hogy kárt, hanem a közösséggel együtt csak hasznot élvezhetnek ebből a
változásból.

A gyalogos területek, a buszsáv esztétikus térkő burkolatot kap, egymástól elkülönítve
különböző színek használatával, a kerékpársávra szintén élénk színű burkolat kerül, kiemelve annak
vonalát még élénkebb citromsárga felfestéssel, vagy térkő sávval.
Közösségi közlekedés
A helyi járatok bebocsátást kapnak a sétálóutcai területre, ezzel biztosítva a közösségi
közlekedéssel való eljutást a
belvárosba.
Ezzel

minden

szerint

a

igénybe

valószínűség

városiak
fogja

többsége

venni

ezt

a

lehetőséget. A megállók jórészt
változatlan helyeken állnak meg
a Rákóczi úton, a Városházánál,
valamint

a

Amennyiben
lehetőség

Piac

közelében.

arra

adódik,

igény,
még

egy

megállóhely létesítése lehetséges
lenne

a

sétálóutca

középső

szakaszán.
A belvárost övező mellékutcák fontos szerepet kapnak a főutca kiszolgálásában, így azokban az
egyirányúsítás fenntartása, ahol a forgalmi terhelés szükségessé teszi, bővítése indokolt. A fotosabb
egyirányú forgalomszervezésre a mellékelt térkép ad javaslatot.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
Kertész Ferenc tü. alezredes parancsnoki beosztásából történő felmentéséről és
szolgálati viszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésének
kezdeményezéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Hsz. 268. §. (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - Balassagyarmat Város Önkormányzata
Hivatásos Tűzoltósága parancsnokát – Kertész Ferenc tü. alezredest – 2010.
augusztus 31. napi hatállyal parancsnoki beosztásából felmenti és kezdeményezi
szolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.

2.

A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki Kertész Ferenc tü. alezredes
parancsnok Úr magas szintű szakmai elhivatottságot tanúsító tevékenységéért.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgálati jogviszony
megszüntetésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága parancsnoki
beosztás betöltésére pályázat kiírásáról és a pályázatokat értékelő
bíráló bizottság személyi összetételének meghatározásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hszt. 45. §. (1) bek.
alapján a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt tartalommal
pályázatot hirdet Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága
parancsnoki beosztásának betöltésére.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
Balassagyarmat Város honlapján történő közzétételéről ill. a további országos
elérhetőséget a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő
továbbítással ill. közreműködésével biztosítsa.

3.

A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok értékelésére bíráló bizottságot hoz létre,
melynek elnöki teendői ellátásával - a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottjaként
- Medvácz Lajos polgármestert bízza meg, továbbá a bizottság tagjaivá jelöli:
➢
➢

4.

a szakmai felügyeletet ellátó szerv vezetőjeként Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, Szabó János tü. ezredest
illetékes személyügyi szerv megbízottjaként Dr. Tőzsér Zsolt jegyzőt

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, mint a bíráló bizottság elnökét a bíráló
bizottság tagjainak felkérésére ill. írásbeli megbízására , továbbá, hogy a bíráló
bizottság értékelésével együtt készítsen előterjesztést és döntési javaslatot a
Képviselőtestület ülésére.

Határidő: 2./ pont tekintetében: 2010. május 31.
4./ pont tekintetében: 2010. június 15. ill. 2010. július 15.
Felelős: 2./ pont tekintetében: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
4./ pont tekintetében: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki
Balassagyarmat Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
tűzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére
Pályázatot kiíró megnevezése, székhelye: Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.
A betöltendő munkakör, beosztás megnevezése: Balassagyarmat Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága - tűzoltóparancsnok
Szolgálati hely címe: 2660. Balassagyarmat, Baltik Frigyes u. 1.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
• Hivatásos tűzoltótiszti állományviszony fennállása
• Felsőfokú állami (egyetemi, főiskolai) végzettség, felsőfokú tűzoltó szakmai képesítés
• Rendészeti szakvizsga; hiánya esetén kötelezettség vállalási nyilatkozat, hogy a kinevezéstől
számított egy éven belül a szakvizsgát megszerzi.
• Legalább 5 éves hivatásos tűzoltói szolgálati jogviszony fennállása
• Legalább 5 éves tűzoltó szakmai gyakorlat
• A parancsnoki beosztáshoz szükséges érvényes egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása
• Hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához
A pályázathoz mellékelni kell:
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• Szakmai önéletrajzot
• Parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai programot
• Iskolai végzettségeket, szakképesítéseket tanúsító okiratok másolatát
• A hivatásos tűzoltóállományban eltöltött idő igazolását
• Nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
• Nyilatkozatot az előírt „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalásáról
• Rendészeti szakvizsga letételét igazoló okiratot, vagy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
vállalja a kinevezést követő egy éven belül a rendészeti szakvizsga letételét.
• Érvényes egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló okiratot, vagy annak másolatát
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát
megismerhetik, valamint arról, hogy pályázatának zárt vagy nyilvános testületi ülésen történő
elbírálását kéri
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• „B” kategóriás jogosítvány megléte,
• több mint 10 év hivatásos tűzoltói szolgálati jogviszonyban eltöltött idő,
• tűzmegelőzés vagy tűzoltás – műszaki mentés szakterületen szerzett legalább 10 év gyakorlat,
• vezetői gyakorlat tűzoltás – műszaki mentés vagy tűzmegelőzés szakterületen,
• a tűzoltóság székhelyén vagy attól legfeljebb 10 km távolságra történő állandó lakhely,
• a tűzoltóság gazdálkodásával kapcsolatos költségvetési tervezési ismeretek,
A Parancsnok fő feladatai:
• A hivatásos önkormányzati tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési, katasztrófa elhárítási,
tűzmegelőzési, tűzvizsgálati- és munkavédelmi, minősített időszaki rendkívüli helyzet,
gazdálkodási- és személyügyi feladatai ellátásának felügyelete, szervezése

•

Működési, illetékességi területén kapcsolattartás az önkormányzatokkal, a társszervekkel, a
lakossággal, a gazdálkodó szervekkel

A betöltendő beosztás ideje: Határozatlan idejű
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben, valamint a törvény végrehajtási rendeleteiben
foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: A pályázat benyújtási határidejét követő 30 nap,
legkésőbb 2010. július 31-ig
A pályázatokat bírálóbizottság értékeli és a pályázók személyes meghallgatása után tesz
javaslatot a Képviselő-testületnek a kinevezésre.
A beosztás betöltésének időpontja: 2010. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot írásban egy példányban postai úton vagy személyesen
kell benyújtani Medvácz Lajos, Balassagyarmat Város Polgármestere 2660. Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12. címre.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat tűzoltóparancsnoki beosztásra”
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, telefon: 35 – 505-925
A pályázatok elbírálásáról és eredményéről a pályázatok egyidejű visszaküldésével az elbírálását
követő 15 napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati felhívást Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
75/2010.(V.26.) határozatával fogadta el.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2010.(V.26.) számú 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 2009. 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: 2010. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Ádám György kuratórium elnöke

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2010.(V.26.) számú 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 2009. 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: 2010. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Szilágyi Róbert kuratórium elnöke

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2010.(V.26.) számú 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 2009. 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: 2010. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Lőrincz Péter kuratórium elnöke

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2010.(V.26.) számú 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 2009. 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: 2010. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Deák Sándor Pál kuratórium elnöke
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2009. 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 2009. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Észak-magyarországi
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni
Kirendeltsége részére küldje meg.
Határidő: 2010. 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, annak felülvizsgálatát 2010. november 30-ig terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2010.november 30.
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: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a 2009. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2009. 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: 2010. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium 2005 – 2010 közötti tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja a Balassi Bálint Gimnázium 2005 – 2010. közötti
tevékenységéről szóló beszámolót.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2005 – 2010. közötti működéséről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda
vezetőjének az intézmény 2005 – 2010. közötti működéséről szóló beszámolóját a mellékelt
tartalommal elfogadja.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
önkormányzati lakások lakbér illetve lakáshasználati díj tartozások felülvizsgálatára
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékából összesen: 1.125.064.-Ft tartozás törlését
engedélyezi az alábbiak szerint:
a.) Ahol a bérlő elhunyt és a hagyatékából a tartozás nem elégíthető ki: 260.047.-Ft
Ráczné Kardos Mária
Potholiczki István
Borda Istvánné

94.118.-Ft
25.448.-Ft
140.481.-Ft

b.) Kilakoltatás miatt a lakásra fennálló összes lakáshasználati díjtartozás
elengedése
738.223.-Ft
Gáspár Dezsőné (Gáspár Gábor)
Bruckmann István
Koncz Lászlóné

229.490.-Ft
493.298.-Ft
15.435.-Ft

c.) A lakásból a jogcím nélküli lakáshasználó kiköltözött és a tartozás
behajthatatlan
Izsák Attila – Lakatos J.
Boér Gáborné
Csetneki János
Búzás Zsolt

27.362.-Ft
81.125.-Ft
4.680.-Ft
11.895.-Ft

d.) A lakásból elköltözött és az illeték mértéke meghaladja a követelés
nagyságát:
1.732.-Ft
Deák László

1.732.-Ft

125.062.-Ft

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2010. június 15.
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a hozzá rendelt költségvetési
szervek közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szervezet, valamint a hozzá rendelt költségvetési szervek közötti Együttműködési
megállapodást. Ezzel egyidejűleg a 2005. november 10. napján létrejött
együttműködési megállapodás hatályát veszti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bécsiné Miklecz Marietta igazgató

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet valamint a TELENOR Magyarország
Zrt között megkötésre kerülő bérleti szerződés jóváhagyásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézet valamint a TELENOR Magyarország Zrt. között megkötésre kerülő
bérleti szerződést azzal, hogy a bázis állomás pontos helyének meghatározására a
szerződés 1. számú mellékletében oly módon kell történnie, hogy az ne befolyásolja
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnél jelenleg is folyamatban lévő
pályázatokat, beruházásokat.
2. A bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a bázis állomás jelerősítőnek leadott
teljesítménye nem haladhatja meg a 2100 MHz értéket, áram felvétele a 3 x 20 W-ot,,
illetve a szolgáltató évente igazolja, hogy azt nem lépte túl.

3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert valamint az érintett intézmény vezetőjét
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgálóhelyiség hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás
keretében, ajánlatok bekérése útján adja bérbe az önkormányzat tulajdonában lévő,
Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú 63 m2 alapterületű nem
lakás céljára szolgáló helyiséget.

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az ajánlatok bekérésére 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: 2010. június 10.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ady E. u. 27., 46/2 hrsz alatti ingatlan elidegenítéséről és a Városi
Sportintézmények alapító okiratának módosításáról

1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Sportintézmények Alapító Okiratának 20). pontját az alábbiak szerint módosítja:

Városi

„ Az intézmény rendelkezésre bocsátott, használatba adott önkormányzati tulajdonú
ingatlanok közül törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„2660 Balassagyarmat, Ady Endre u. 27., hrsz. 46; 1247 m2 földterület, amelyből 64 m2 a
központi iroda”
2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt
módosítás átvezetését követően elidegeníti az önkormányzat tulajdonában lévő,
Balassagyarmat, Ady Endre u. 27., 46/2 hrsz-ú, 757 m2 területű ingatlant Szalánszki
Mihály (született: Balassagyarmat, 1973. 09. 22., anyja neve: Gyuris Katalin) 2660
Balassagyarmat, Móricz Zsigmond u. 6. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel:
– a vételár 16.000.000.-Ft+ÁFA,
– a vételárat az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg, egyösszegben kell
megfizetni,
– a 46/2 hrsz-ú földrészlet kialakításával-, engedélyeztetésével-, ingatlan-nyilvántartási
átvezetésével-, az értékesítés előkészítésével kapcsolatban felmerült és az
önkormányzat által már kiegyenlített díjak és költségek a vevőt terhelik,
– a szerződéskötéssel és az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a
vevőt terheli,
– a vevő – vállalása alapján – köteles biztosítani a Városi Sportintézmények részére, a
szerződéskötés időpontjától számított 1 éven keresztül, a jelenleg is használt
helyiségeknek az intézmény által történő térítésmentes használatát. A rezsiköltségek
az intézményt terhelik.

3.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2010. augusztus 31-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

4.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú
adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2010. augusztus 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
út elnevezéséről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete út elnevezése tárgyában
az alábbi döntést hozza:
-

2.

a Mártírok út nyírjesi elágazásáig Mártírok út, az elágazástól Balassagyarmat
közigazgatási határáig terjedő, Csesztve község felé vezető út (hrsz: 083)
elnevezése:
Csesztvei út

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

Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Szent Imre u. 1/A. II. em. 9. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szent
Imre u. 1/A. II. em. 9. ajtószám alatti 35 m2 alapterületű – egy szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba WC-vel, éléskamra helyiségekből álló- komfortos lakásra bérlőkijelölési
jogot biztosít, pénzbeli térítésért az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről
és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12.§ (5) bekezdésében
foglaltak szerint pályázatot ír ki.

2.

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

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. szám alatti lakás
bérleti szerződésének megszüntetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. szám alatti lakásra Madarasi Jánosnéval (szül.: .
an.: ) határozatlan időre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez az alábbi feltételekkel:
2.

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szóló
21/2004. ( VI.30.) rendelet 31.§ alapján pénzbeli megtérítés történik
a pénzbeli megtérítés mértéke a lakás éves alaplakbérének ötszöröse, melyből
le kell vonni a lakásra fennálló lakbér és minden közüzemi tartozás összegét
a bérlő köteles rendeltetésre alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a lakást.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamint a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét a szükséges megállapodások aláírására, a lakás
átadás – átvételének lebonyolítására valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: a kiértesítésre 2010. június 15.
a szerződés megkötésére 2010 július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Bölcsőde fejlesztésére vonatkozó EU önerő alap támogatási igény
benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet alapján a Balassagyarmat Városi Bölcsőde fejlesztése és
kapacitásbővítése (ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0007) tárgyú pályázatához biztosított saját
forrás kiegészítéséhez.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat
Városi Bölcsőde fejlesztése és kapacitásbővítése” tárgyú pályázat benyújtásáról és a
saját biztosításáról szóló 239/2009. (IX. 30.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt az
alábbiak szerint biztosítja:

Forrás
I. saját forrás (bankhitel)

2009. év

2010. év

Összesen

393.000 Ft

9.684.074 Ft

10.082.074 Ft

II. az EU Alapokból igényelt támogatás 3.537.000 Ft 87.201.666 Ft 90.738.666 Ft
Összesen
3.

3.930.000 Ft 96.890.740 Ft 100.820.740 Ft

A Képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2
tárgyú pályázatához kapcsolódó EU önerő alap támogatási igény benyújtásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet alapján a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2 (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0010) tárgyú pályázatához
biztosított saját forrás kiegészítéséhez.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2 tárgyú pályázatának
támogatásáról és a megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról szóló 11/2010.(I.
26.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt az
alábbiak szerint biztosítja:

Forrás

2010. év

2011. év

I. saját forrás (kedvezményezett saját forrása) 9.337.489 Ft 37.269.850 Ft
II. az EU Alapokból igényelt támogatás
Összesen

3.

Összesen
46.607.339 Ft

58.777.486 Ft 234.605.701 Ft 293.383.187 Ft
68.114.975 Ft 271.875.551 Ft 339.990.526 Ft

A Képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2010.(V.26.) számú h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Non - profit Kft 2009. évi beszámolójának elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyarmati Média
Non-profit Kft. 2009. évi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a jelen határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy 2010. év 6. hónapja után
készítsen közbenső mérleget és vesse össze a 2010. évi üzleti terv azonos
időszakával, és az erre vonatkozó előterjesztést terjessze be a Képviselő-testület
szeptemberi ülésére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2010. május 31.
2. pont tekintetében: 2010. szeptember havi képviselő-testületi ülés
Felelős: Házy Attila ügyvezető
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2010.(V.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (2) bekezdésében, a 35. § (2)
bekezdés a.) és c.) pontjaiban kapott felhatalmazás, a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 6. § (2) bekezdése, továbbá az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 20. §-ában
meghatározottak figyelembevételével, a 135/2009.(V.27.) határozattal jóváhagyott
alapító okiratban foglaltak részletezésére megalkotott és a 18/2010. ( I.26.)
határozatával jóváhagyott Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
Az SZMSZ 15. pontjának második mondata helyébe az alábbi mondat lép:
„A gazdasági szervezet vezetője a jegyző.”
Egyebekben az SZMSZ-t változatlan tartalommal hatályban tartja.

2.

A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. május 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2010.(V.26.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának
felújítása tárgyú pályázat benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának felújítása
tárgyú pályázat benyújtásához.

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 8.973.199,- Ft saját forrást biztosít
2010. évi költségvetésében.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 2.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2010./V.26./ h a t á r o z a t a
„Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány
kuratóriumi tagjának választásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat és
Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány alapító okirata IV. fejezetében a Kuratórium tagjainak
összetételét az alábbiak szerint módosítja:
1.

2.

A Képviselő-testület a kuratórium tagjának, Fazekas Jánosnak a lemondása miatt Nagy
László, szám alatti lakost választja meg 2010. december hó 31. napjáig.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2010./V.26./ h a t á r o z a t a
a Rákóczi u. 5. szám alatti 24 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Rákóczi u. 5. szám alatti balassagyarmati 24. hrsz-ú ingatlant a jelenlegi megtekintett
állapotban Kopisz János /Balassagyarmat, Óváros tér 1./ építési vállalkozó részére az
alábbi feltételekkel idegeníti el:
a) az ingatlan vételára bruttó 8.000.000.-Ft,
b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
kell megfizetni,
c) az adásvételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés
napjától számított 3 éves időtartamra a beépítési kötelezettség biztosítására az 1133 m2 területre- eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
d) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
e) szerződéskötésig a főutcai homlokzati látványterveket mutassa be.

2.

A Képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza

a

polgármestert

az

adásvételi

szerződés

Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére 2010. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2010./V.26./ h a t á r o z a t a
a Városüzemeltetési Kft üzleti tervének megalkotásához szükséges döntések
meghozatalára
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft üzleti tervének megalkotásához az alábbi irányelveket határozza
meg:
-

-

-

a hulladékszállítás kapcsán megváltozó piaci körülmények miatt a lakosság terhei
lehetőség szerint ne növekedjenek
A hulladékszállításra vonatkozóan – amennyiben a Kft piacbővítést nem tud elérni –
előirányozottan 2010. július 1. napjától a tevékenységhez szükséges személyi és
tárgyi feltételeket, a tervezett bevételeket és kiadásokat – az azokat megalapozó
javaslatokkal együtt - az üzleti tervben be kell mutatni.
az üzleti tervben ki kell térni a szelektív hulladékgyűjtési feladat – előirányozottan
2010. július 1. napjától történő - megszűnésének hatására, számba véve annak
rendelkezésre álló erőforrásait, bevétel kiesését, kiadási megtakarításait.
az új díjtételek és a lakás állomány szűkülése miatti bevétel csökkenés szükségessé
teszik a megbízás alapján történő bérlakás kezelés személyi, tárgyi feltételeinek
átgondolását a kezelő szerv részéről.

-

2.

a zöldterületekre és a parkra vonatkozó szerződés esetén – 2010. július hó 01.
napjával – át kell gondolni a szezonális foglalkoztatás által elérhető
költségcsökkentés lehetőségét, valamint a szállítási feladatok hatékonyabb ellátását,
tekintettel a zöld hulladék elhelyezés várható változására.

A képviselő – testület felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy gondoskodjon az üzleti
tervnek az 1. pontban rögzített irányelvek alapján történő, a soron következő képviselő –
testületi ülésre való előterjesztéséről.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda vezetőjének megbízásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-a alapján Pálinkás Zoltánnét 2010.
augusztus 1-től 2015. július 31-ig - öt nevelési évre - megbízza a Központi Óvoda
vezetői feladatainak ellátásával.
Garantált illetményét
211.000,-Ft-ban,
magasabb vezetői pótlékát, a pótlékalap ( 20.000,-Ft ) 280 %-ában,
56.000,- Ft-ban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium igazgatójának megbízásáról
1) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-a alapján, 2010. augusztus 1-jétől –
öt évre – 2015. július 31-éig Borenszkiné Imre Évát bízza meg a Balassi Bálint
Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátásával.

2) A Képviselő-testület Borenszkiné Imre Éva intézményvezető
Illetményét (I 10)
további szakképesítésért járó illetménynövekedését
kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítését
magasabb vezetői pótlékát
a pótlékalap 300%-ában,
Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételi pótlékát
állapítja meg.

225.425 Ft-ban,
15.780 Ft-ban,
20.000 Ft-ban,
60.000 Ft-ban,
60.000 Ft-ban

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a közoktatás működését érintő döntések meghozataláról
Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során a magyar közoktatás rendszerét mind szakmai,
mind nemzetstratégiai, mind financiális szempontból rendkívül negatívan érintették a
kormányzati intézkedések, a Képviselő-testület fokozatosan volt kénytelen olyan
intézkedéseket foganatosítani, amelyekben elsőszámú rendezőelv a költségvetési helyzet
viszonylagos stabilizálása, az egyre emelkedő dologi kiadások és egyre fokozódó központi
elvonások mellett a működőképesség fenntartása, nem egy esetben a túlélésért folytatott
küzdelem jelentette a fő cselekvési irányt.
Mindeközben megfelelő válaszokat kellett adnunk a csoportfinanszírozásra átállított központi
finanszírozásra azon körülmények között, amikor fokozatosan csökkent a tanulók létszáma.
E körülményekhez a nevelési-oktatási intézmények integrációjával, csoportösszevonásokkal,
a szakképzés terén bizonyos szakmai önállóság feladásával, létszámleépítéssel voltunk
kénytelenek alkalmazkodni. Annak érdekében, hogy a 2010. gazdasági év során
biztonságosan működtethetőek legyenek a közoktatási intézmények, valamint szem előtt
tartva a közalkalmazottak foglalkoztatási helyzetének szinten tartását e határozattal az
alábbi, átmeneti intézkedések meghozatalára kényszerül a Képviselő-testület:
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda
intézményvezető-helyettesének
és
tagintézmény-vezetőinek
óraszámát
a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 1. sz. melléklet
Harmadik rész I./A részében meghatározott kötelező óraszámhoz képest a Kt.
ugyanazon melléklet II./5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2010/2011.
nevelési évre – 2010. szeptember 1-jétől 2011. augusztus 31-éig - az alábbiakban
állapítja meg:
Óvodavezető-helyettes

heti 18 kötelező óra

Tagóvoda-vezető 4 vagy több csoportos óvodában heti 21 kötelező óra

Tagóvoda-vezető 1-3 csoportos óvodában
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

heti 27 kötelező óra

2) A Képviselő-testület a Kiss Árpád Általános Iskolában 2010. szeptember 1-jei hatállyal
1 fővel csökkenti az igazgató-helyettesek számát.
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző (alapító okirat módosítása),
intézményvezető (vezetői megbízás visszavonása)
3) A Képviselő-testület a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Vhr.) 15. § (1) c. pontja alapján megállapítandó
munkaközösség-vezetői pótlék mértékét valamennyi, az általa fenntartott nevelésioktatási intézményére vonatkozóan a Vhr. 15. § (3) b. pontjában meghatározott %-os
korlátok minimum szintjén határozza meg és engedélyezi. A fenntartó önkormányzat
a szakmai munkaközösség vezetője számára a Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész
II./7. pontja alapján heti 1 órakedvezmény biztosítását finanszírozza valamennyi
nevelési-oktatási intézményében.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető

4) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az intézményvezetői pótlékok
megállapításáról szóló 35/1996. (X. 9.) rendeletét felül kívánja vizsgálni, szükség
esetén hatályon kívül helyezi és új rendeletet alkot minden magasabb vezetői, illetve
vezetői beosztású, a közoktatásban dolgozó közalkalmazott illetménypótlékának
szabályozásáról.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

5) A Képviselő-testület valamennyi, szakképzést és szakmai oktatást folytató
közoktatási intézményében a gyakorlati oktatás-vezető és a gyakorlati oktatásvezetőhelyettes kötelező óraszámait csak a Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész I. pontjában
meghatározott mértékben finanszírozza.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

6) A Képviselő-testület valamennyi nevelési-oktatási intézményére vonatkozóan, a Vhr.
15. § (1) b. pontja alapján megállapítandó diák-önkormányzatot segítő
pedagóguspótlékot a Vhr. 15. § (3) b. pontjában meghatározott %-os korlátok
minimum szintjén határozza meg. A fenntartó önkormányzat a diákönkormányzat
munkáját segítő pedagógus számára a Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész II./7. pontja
alapján heti órakedvezmény biztosítását nem finanszírozza.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető

7) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a nevelési-oktatási intézményekben
vizsgálja meg a Vhr. 15. § (2) bekezdés h. pontjában meghatározott
számítástechnikai pótlékok megállapításának intézményi gyakorlatát, és tegyen
javaslatot annak rendezésére a törvényesség megtartását figyelembe véve.

Határidő:
Felelős:

2010. július 31.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző és az intézményvezetők

8) A Képviselő-testület kimondja, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola
és Szakiskola székhelyen kívüli telephelyein a 2011/2012. tanévtől kezdődően csak
abban az esetben iskolázhat be tanulókat, ha a telephely szerint érintett
önkormányzatok a településükön indítandó osztályok működéséből adódó, normatív
állami támogatáson felüli önkormányzati támogatást Balassagyarmat Város
Önkormányzata számára a helyi önkormányzatok között kötendő megállapodások
tartalma alapján teljes összegében megtérítik.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

9) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Szondi György
Szakközépiskola és Szakiskola használatába adott, 2660 Balassagyarmat, Bercsényi
u. 2., hrsz. 440 ingatlant - amennyiben az előzetesen lefolytatott vizsgálat ezt a
döntést alátámasztja - a 2010/2011. tanévtől iskolaépületként nem kívánja tovább
üzemeltetni, az épületrészben tanuló diákok elhelyezését más ingatlanok
kapacitásának kihasználásával kívánja biztosítani.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető

10) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Kiss Árpád Általános Iskola
használatába adott 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 3. hrsz. 17 fekvésű
ingatlant - amennyiben az ÉMOP pályázatból kivitelezés alatt lévő tornaterem és
tantermek építése 2010. szeptember 1-je előtt befejeződik és az új épületrészben
valamennyi tanulócsoport zavartalanul elhelyezhető – a 2010/2011. tanévtől
iskolaépületként nem kívánja tovább üzemeltetni.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető

11) A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskola használatába adott 2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17.
hrsz. 1377 fekvésű ingatlan esetében kerüljön felmérésre, hogy az évek óta
tendenciaszerűen zajló tanulói létszámcsökkenés következtében van-e lehetőség
egyes épületrészek lezárására, használaton kívül helyezésére.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító
okiratának 15. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
▪

TEÁOR 856011 Pedagógiai szakszolgálati feladat

TEÁOR

Szakfeladat

TEÁOR 8560

Pedagógiai szakmai
szolgáltatások,
Gyógytestnevelési
feladatok elláttatása a
Balassagyarmati
Kistérség Többcélú
Társulással,
külön
megállapodás
alapján.

2009. december 31éig hatályos
szakfeladat-szám

2010. január 1-jétől
hatályos szakfeladatszám
856020

2. 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. június 30.
Felelős: Dr.Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános
Iskola alapító okiratának 17. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
▪

TEÁOR

TEÁOR

856011 Pedagógiai szakszolgálati feladat

Szakfeladat

2009. december
31-éig hatályos

2010. január 1jétől hatályos

szakfeladat-szám
TEÁOR
8560

Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások,
Gyógytestnevelési feladatok
elláttatása a Balassagyarmati
Kistérség
Többcélú
Társulással,
külön
megállapodás alapján.

szakfeladat-szám
856020

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. június 23.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Városi Bölcsőde feladatainak további ellátásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
készítse elő döntésre a Városi Bölcsőde által ellátott feladatoknak a Városi Idősek
Otthonához történő integrálását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntéshez szükséges
intézkedéseket megtegye. (a szükséges szakmai, szakértői vélemények megkérése,
a Városi Bölcsőde közalkalmazottaival való egyeztetés lefolytatása, stb.)
Határidő: 2010. július 31. (a szakmai vélemények megkérése tekintetében)
2010. december 31. (az átszervezés teljes körű lebonyolítása
tekintetében)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő
intézkedési tervének elfogadásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György
Szakközépiskola és Szakiskola tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő intézkedési tervét a
melléklet tartalommal elfogadja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 23., illetve folyamatos
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
intézményvezető

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
107/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata munkabérhitelének megszüntetéséről és
folyószámla hitelkeretének növeléséről
(1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések
finanszírozása céljából 2010. évben rendelkezésre álló, havonta maximum
190 000 000,- Ft, azaz Egyszázkilencvenmilllió forint összegű munkabérhitelének
megszüntetéséről dönt.
(2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) számú rendeletében
meghatározott hiány miatti finanszírozási igény biztosítása érdekében, egy éves
időtartamra a meglévő 500 000 e Ft folyószámla hitelkeretének 190.000 E Ft- tal történő
megemelését kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél.
(3.) Balassagyarmat Város Képviselő-testülete:
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 2010. és 2011. 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 tiltóhatálya alá.
(4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. június 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2010. (VI. 23.) 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 2010.
évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a
központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az
általuk fenntartott közoktatási intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló közalkalmazotti létszám miatti, 2009. szeptember 30.
napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2009. és 2010. években esedékes
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 rendes felmondással együtt
járó létszámcsökkentésről 2 álláshelyet érintően.
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. július 12-éig pályázatot nyújt be 2 fő
közalkalmazott
jogviszonyának
felmentéssel,
végkielégítéssel
együtt
járó
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető
támogatásra.
3./ A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények
létszámának alakulása:
Kiss Árpád
Balassi Bálint
Összesen
Ált. Iskola
Gimnázium
__________________________________________________________________________
2010. január 1. létszám:
147,75 fő
76,75 fő
224, 5 fő
Létszámcsökkentés :
3
fő
1 fő
4 fő

- ebből:
pályázandó létszám:
2 fő

1

A csökkentést követően
kialakult létsz. 2010.07.01.: 144,75 fő

fő

1 fő

75,75 fő

220,5 fő

4./ Az összesített létszám alakulása:
2010.01.01
Önkormányzati intézmények összes létszáma:
1 691,75 fő
Polgármesteri Hivatal létszáma:
98
fő
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága:
78
fő
Városüzemeltetés:
4
fő
Mindösszesen:
1 871,75 fő

2010. 07.01.
1 684,75 fő
98
fő
78
fő
4
fő
1 864,75 fő

5./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM
rendelet a szerinti pályázat keretében e munkavállalók 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: 2010. július 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
A Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint
Gimnáziumban 2 álláshely megszüntetését rendeli el.

2./ Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) rendelete soron
következő módosításakor a létszámváltozás átvezetéséről gondoskodjon.
3./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és
az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 1.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2010.( VI.23.) h a t á r o z a t a
a 2010. évi kulturális pályázat elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottságnak a 2010. évi kulturális pályázat elbírálásáról szóló tájékoztatóját
elfogadja.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
az egészségügyi központ létrehozataláról szóló megállapodás módosításáról
1. A Képviselő – testület a 223/2009 (IX.30.) határozatával elfogadott, Szent György
Egészségház létrehozatala tárgyában az „ENTEOMI” Szent György Gyógyszertár
BT-vel megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
- a megvalósítás tervezett végső időpontja a megállapodás aláírásától számított 24
hónap.
Egyebekben
fenntartja.

az

eredeti

megállapodásban

foglaltakat

változatlan

tartalommal

2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlan (leendő házgyár területe) adás-vételi
szerződésének módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a LIA Product
Kft-vel 2008. július 31-én megkötött, a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlan
elidegenítésére vonatkozó adás-vételi szerződésnek az alábbiak szerinti
módosításához:
- a beépítési kötelezettség időpontja 2011. november 30-ra módosul,
- a visszavásárlási jog biztosítására szóló elidegenítési és terhelési tilalom 2012.
május 31-ig meghosszabbodik,
- a szerződésmódosítás megkötésének határideje. 2010. július 15.

2.

A szerződésmódosítással és az ingatlan-nyilvántartásban
kapcsolatos valamennyi költség a LIA Product Kft-t terheli.

történő

átvezetéssel

3.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően
kösse meg a szerződésmódosítást a LIA Product Kft-vel.

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
az iparűzési adó bevétel csökkenése miatt szükséges intézkedésekről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iparűzési adó bevétel
várható csökkenéséről szóló tájékoztatót elfogadja, és utasítja a jegyzőt, hogy az adatok
végleges feldolgozása alapján, a bevétel csökkenését a költségvetésben vezesse át.

2) A Képviselőtestület a költségvetés módosításához kapcsolódóan irányelvként azt
határozza meg, hogy a kieső bevétel miatt, elsősorban a kiadási előirányzatok
csökkentésére kell törekedni, a működési hiány további növelésére nincs lehetőség.
3) A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a gazdasági válság miatt bekövetkezett
bevétel kiesés központi forrásból történő pótlása érdekében tájékoztassa a kormányzati
szerveket, és az ÖNHIKI miniszteri keretére nyújtson be pályázatot.
4) Az iparűzési adóbevétel kiesés miatt, az önkormányzat likviditásának megőrzése
érdekében a képviselőtestület úgy határoz, hogy az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében meghatározott előirányzatokból csak azokat a kiadásokat lehet
teljesíteni, amelyek a működőképesség megőrzése érdekében elengedhetetlenek, illetve
amelyek címzetten az adott feladatra biztosított központi forrásból finanszírozhatók.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEÉNEK
114/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Madách liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Madách liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám 298/11/A/32 hrsz. alatti 43 m 2 alapterületű
komfortos lakásra kiírt pályázatot az érvényes ajánlatok megtárgyalása után
eredménytelennek nyilvánítja, az ingatlant az ajánlatokban megjelölt vételáron nem
kívánja elidegeníteni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 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 lakásra bérlőkijelölési

jogot biztosít pénzbeli térítésért az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és
a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak
szerint, melyre pályázatot ír ki.
2. 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.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A pályázat kiírására 2010. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2010.(VI.23.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti
tartalommal a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2010. június 30.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
jegyző

A Képviselő-testület a 116/2010.(VI.23.) határozatával elfogadta.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. II. félévi
munkaterve

Az ülések általában minden hónap utolsó szerdáján 14,00 órakor kezdődnek.
JÚLIUS - AUGUSZTUS hónapban nyári szünet (ülésszünet)

Szeptember hó 29.
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése I.
félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
Meghívandók: Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló
Intézményvezetők
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
szóló 7/2010.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Minden bizottság
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
Meghívandók: Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló
Intézményvezetők
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott középfokú
nevelési-oktatási intézmények 2011-2012. tanévi beiskolázási létszámainak
meghatározására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Humánszolgáltatási Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
Meghívandó: Középiskolák igazgatói
4.) Tájékoztató a víz- és csatornadíj mértékének megállapításához szükséges
adatokról, előzetes díjkalkulációról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
Meghívandó: Nyugat-Nógrád Vízmű Kft ügyvezető igazgatója
5.) Tájékoztató a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2010. évi intézkedési
tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
Tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Humánszolgáltatási Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.

6.) Gyarmati Média Non-profit Kft beszámolója a 2010. évi üzleti terv I. féléves
eredményéről
Előterjesztő: Házy Attila ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Kft Felügyelő Bizottsága
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
Meghívandó: Ügyvezető igazgató
KFT könyvvizsgálója
7.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
8.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2006-2010. években végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Minden bizottság
Előkészítésben részt vesz: Hivatal belső szervezeti egységei
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
9.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj
mértékének megállapításához szükséges adatokról, előzetes díjkalkulációról
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója
TÁRNICS Kft ügyvezető igazgatója
Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
Meghívandók: Az előkészítésben résztvevők
10.) Előterjesztés
a
„BALASSAGYARMAT
DÍSZPOLGÁRA”
cím
és
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozását előkészítő bizottság
tagjainak megválasztására (Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Minden bizottság
Előkészítésben részt vesz: Önkormányzati és Szervezési Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
11.) Javaslat a
„Balassagyarmat Sportjáért”,
„Balassagyarmat Jó Tanulója és Jó Sportolója Emlékérem”,
„Balassagyarmat Közbiztonságáért”,
„Balassagyarmat Egészségügyéért”,
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért”,

„Balassagyarmat Kultúrájáért”, és a
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjak odaítélésére (Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Határidő: 2010. szeptember hó 09.
12.) Tájékoztató Balassagyarmat városban a felszíni csapadékvíz-elvezetési rendszer
áttekintéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010. szeptember hó 09.

Október hó 23. (szombat) - Ünnepi ülés
Október hó 27.
1.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek
mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010.október hó 07.
Meghívandó: Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója
2.) Előterjesztés a Városüzemeltetési Kft-vel az önkormányzati bérlakások kezelésére
kötött megállapodás módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Pénzügyi Osztály
Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2010. október hó 07.
Meghívandó: Az előkészítésben résztvevők
3.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakóépületek 2011. évi felújítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Pénzügyi Osztály
Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2010. október hó 07.
4.) Beszámoló a helyi fogászati alapellátás biztosításáról (az Intézményi Fogászati
Alapellátási Társulás működéséről)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
a Társulás Elnöke
Tárgyalja:Egészségügyi és Szociális Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Önkormányzati és Szervezési Osztály
Határidő: 2010. október hó 07.
5.) a.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
b.) Tájékoztató
a
Balassagyarmati
Kistérségi
Többcélú
munkaszervezetének munkájáról
Előterjesztő: Szabó Péter munkaszervezet vezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Határidő: 2010. október hó 07.

Társulás

6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Balassagyarmati Kistérségi Többcélú Társulás
Szolgáltató Intézmény Belső Ellenőrzési Iroda
Határidő: 2010. október hó 07.

November hó 24.
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Minden bizottság
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály
Határidő: 2010. november hó 04.
Meghívandók: Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló
Intézményvezetők
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Kft Felügyelő Bizottsága
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010. november hó 04.
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Non-profit Közhasznú Kft 2011. évi
üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Kft Felügyelő Bizottsága
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010. november hó 04.
4.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Közhasznú Kft 2011. évi
üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Házy Attila ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010. november hó 04.
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi
erdők kezelési szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Környezetvédelmi Tanács
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010. november hó 04.
Meghívandók: Ipoly Zrt. igazgatója

6.) Előterjesztés
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata
koncepciójának és Cselekvési tervének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Humánszolgáltatási Osztály
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ifjúságvédelmi felelősök
Határidő: 2010. november hó 04.
Meghívandók: Előkészítésben résztvevők

Ifjúságpolitikai

7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata rövid távú lakáskoncepciójának
megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Pénzügyi Osztály
Városüzemeltetési Kft
Határidő: 2010. november hó 04.
8.) Tájékoztatás a városban működő civil szervezetekről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Humánszolgáltatási Osztály
Határidő: 2010. november hó 04.

17,00 órától KÖZMEGHALLGATÁS!

December hó 22.
1.) Javaslat Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011.
koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Minden bizottság
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály
Határidő: 2010. december hó 02.
Meghívandók: Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló
Intézményvezetők

évi

költségvetési

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
szóló 7/2010.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Minden bizottság
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály
Határidő: 2010. december hó 02.
Meghívandók: Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló
Intézményvezetők
3.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Minden bizottság
Előkészítésben részt vesz: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2010. december hó 02.
4.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági
díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 49/2001.(XII.21.)
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft
Határidő: 2010. december hó 02.
Meghívandó: Nyugat-Nógrád Vízmű Kft ügyvezető igazgatója
5.) Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák
és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok legmagasabb hatósági
árainak megállapításáról szóló 27/2009.(VI.25.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Nógrád Volán Zrt
Határidő: 2010. december hó 02.
Meghívandók: Nógrád Volán Zrt Igazgatója
Nógrád Volán Zrt Balassagyarmati Kirendeltség Vezetője

6.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója
Tárnics Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2010. december 02.
Meghívandók: Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatója
Tárnics Kft ügyvezető igazgatója
7.) Előterjesztés a települési folyékony hulladék kötelező helyi közszolgáltatásról
szóló 16/2007.(IV.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2010. december hó 02.
Meghívandó: Nyugat-Nógrád Vízmű Kft ügyvezető igazgatója
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata
gazdálkodására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Osztály
Határidő: 2010. december hó 02.

2011.

évi

átmeneti

9.) Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati
Szervezete) részére a Thököly u. 35. és a Baltik F. u. 10. szám alatti, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Gazdálkodási és Városüzemeltetési
Osztály
Határidő: 2010. december hó 02.
10.) Beszámoló a Nógrád Megyei Vöröskereszt Területi Szervezetének a
balassagyarmati Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglalt feladatok
teljesítéséről
Előterjesztő: Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetének Vezetője
Tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Humánszolgáltatási Osztály
Határidő: 2010. december hó 02.

11.) Előterjesztés a közalapítványok kuratóriumai és ellenőrző bizottságai tagjainak
megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
(Zárt ülés)
Előkészítésben részt vesz: Önkormányzati és Szervezési Osztály
Határidő: 2010. december hó 02.
12.) Javaslat
a
„BALASSAGYARMAT
DÍSZPOLGÁRA”
„BALASSAGYARMATÉRT! emlékérem odaítélésére (Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Előkészítő Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Önkormányzati és Szervezési Osztály
Határidő: 2010. december hó 02.
13.) Javaslat a „Horváth Endre” díj odaítélésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Tárgyalja: Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
Előkészítésben részt vesz: Humánszolgáltatási Osztály
Határidő: 2010. december hó 02.

cím

és

(Zárt ülés)

a

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Garam – Ipoly – Gödöllő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás ( Garam – Ipoly – Gödöllő EGTC) létrehozataláról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a „GARAM-IPOLYGÖDÖLLŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
CSOPORTOSULÁS (GARAM-IPOLY-GÖDÖLLŐ EGTC)” megalakításával egyetért, és
ezennel kinyilvánítja azt a szándékát, hogy alapító tagként csatlakozni kíván a
csoportosuláshoz.

2.

A Képviselő – testület a határozat mellékletét képező Egyezményt, valamint
Alapszabályt elfogadja, felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

3.

A Képviselő – testület az EGTC éves tagdíjaként a 10 Eurocent /lakos/év tagsági díj
megfizetését vállalja.

Határidő: 2010. június 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
az Ipoly Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés tagsági jogviszonyának
felülvizsgálatáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kezdeményezi az Ipoly
Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködéshez kapcsolódó tagsági jogviszonyának
felülvizsgálatát.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi képviselő – testületi
ülésre terjessze elő Balassagyarmat Város Önkormányzatának az Ipoly Eurorégió
Határon átnyúló Együttműködésben betöltött tagsági jogviszonyának megszüntetésére
vonatkozó előterjesztést.
3. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a képviselő – testület 2010. szeptemberi ülése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a 2010. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
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
33/2010. (IV. 16.) KHEM-ÖM 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 2009. évben
2.150.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá;
b) a helyi közösségi közlekedést 2010. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan
fenntartja;
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: 2010. június 23.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Közbeszerzési Bizottság 2008-2009. évben, átruházott hatáskörben hozott döntései
elfogadásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési
Bizottság 2008-2009. évben hozott döntéseit a határozat szerinti tartalommal fogadja
el.

A Közbeszerzési Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
2.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosításának
elfogadásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
A Közbeszerzési Szabályzat 5.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
- az ajánlati illetve ajánlattételi felhívást elfogadását megelőzően kijelöli a
Bírálóbizottság tagjait,
- megállapítja az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás alapján
összeállított dokumentáció ellenértékét a Kbt. 54. §. (5) bekezdése szerint: „a
dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel
felmerült költséget alapul véve kell megállapítani” (Pl.: szakértői díjak, fénymásolás,
postázási költségek, stb.).

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi
pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
309.405.- eFt bevétellel,
312.070.- eFt költséggel és ráfordítással.
2. A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 1.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2010.(VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Középiskola telephelyeinek önkormányzataival megkötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola telephelyei szerinti önkormányzatokkal
megkötendő együttműködési megállapodást a mellékelt tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégezze.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt:/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2010.(VI.23.) h a t á r o z a t a
a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont
fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő
Városközpont fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó
közbeszerzési eljárás módosított ajánlati felhívását.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlati felhívás módosításának
Közbeszerzési Értesítőben való közzétételére és az ehhez kapcsolódó szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2010.(VI.30.) h a t á r o z a t a
a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézetben” tárgyú, benyújtandó pályázat egyes részeinek
elkészítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézetben” tárgyú, pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésével és logikai keretmátrix összeállításával kapcsolatos feladatok
elvégzésére vonatkozó szerződés az előzetesen benyújtott árajánlat alapján a Med-Econ
Humán Szolgáltató Kft-vel kerüljön megkötésre.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 8.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2010.(VI.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
szóló 36/2010.(III.22.) határozatának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.
évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozatának
módosítását e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja el.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 8.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2010. (VI. 30.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert
Kórház - Rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125 – 127.)
alapító okiratának:
a) a pontjában felsorolt alaptevékenységei közül a TEAOR 8690 szám alatt felsorolt
tevékenységeket az alábbi alaptevékenységgel egészíti ki:
„Ifjúság egészségügyi gondozás

869042”

b) a 13. pontjában felsorolt kiegészítő tevékenységei az alábbiakkal egészülnek ki:
▪
▪
TEÁOR
TEÁOR
6820
TEÁOR
7219

„TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Szakfeladat
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Orvostudományi
kísérleti
fejlesztés

2009. december
31-éig hatályos
szakfeladat-szám

2010. január 1jétől hatályos
szakfeladat-szám
682002
721923”

c) a 14. pontjában felsorolt kisegítő tevékenységei közül a TEÁOR 6820 szám alatt
felsorolt tevékenységeket az alábbi tevékenységekkel egészíti ki:
„Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001”
d) 23. pontjának
da)
első alpontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
• „2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125., HRSZ: 1036/66,
16.386 m2 , HRSZ: 1036/67 94.707 m2 kórházi épületek (kivéve a
Rendelőintézet elnevezésű, 486 m2 beépített alapterületű, 961 m2
összes hasznos alapterületű épület)”
ötödik alpontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
• „2660 Balassagyarmat, Arany János u. 1. fsz. 2., HRSZ: 1205/1/A/2, 70
m2 lakás”
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
da)

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2010.(VI.30.) h a t á r o z a t a
a 123/2010. (VI.23.) számú határozattal elfogadott Együttműködési megállapodás
módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola telephelyei szerinti önkormányzatokkal
megkötendő együttműködési megállapodást (Továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítja:
A Megállapodás:
a.
II/1.2. pontját az alábbiakra módosítja:
„A fenntartó önkormányzat a II./1.1. pontban megjelölt középfokú
nevelési-oktatási feladatokhoz szükséges személyi feltételeket a
tagintézmény-vezető státuszához kapcsolódó személyi kiadásokat
(túlóra és pótlék) kivéve, a tárgyi feltételeket a II/3.4. pontban
meghatározottak kivételével biztosítja az intézmény számára.”
b.
c.

II/3.5. számú pontját hatályon kívül helyezi.
III/1.1. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„de a II. /3.5 pontban foglaltakat a 2009/2010. tanév vonatkozásában
is megfelelően alkalmazni kell”

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégezze.
Határidő: 2010. június 30. (az 1. pont tekintetében)
2010. szeptember 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2010. (VI. 30.) határozata
a közoktatás működését érintő döntések meghozataláról szóló 102/2010. (VI.23.)
számú határozat módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatás működését
érintő döntések meghozataláról szóló 102/2010. (VI.23.) számú határozatot az alábbi
12. ponttal egészíti ki:
„12. A Képviselő-testület a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola rétsági tagintézményénél biztosított 1 fő tagintézmény-vezető
státusszal járó személyi kiadásokat (túlóra és vezetői pótlék) 2010. szeptember 1től nem finanszírozza.”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
130/2010.(VII.14.)számú
határozata
Balassagyarmat Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
tűzoltóparancsnokának kinevezéséről
1. Balassagyarmat város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(Hszt.) 268. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Balassagyarmat
Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága tűzoltóparancsnokává 2010.
szeptember 1-jei hatállyal határozatlan időre Okolenszki Gábor tü.őrgy.
szám alatti lakost nevezi ki.
2. A Képviselő-testület a tűzoltóparancsnok illetményét az alábbiakban határozza meg:
a. Rendfokozati illetmény (Hszt. 6. sz. melléklet):
(38.650 x 0,69)
b. Beosztási illetmény (Hszt. 6/B. sz. melléklet):
(38.650 X 8 )
c. Illetménykiegészítés (Hszt. 103. §. (1) bek. d.)
(309.200 x 15 %)
d. Vezetői pótlék (Hszt. 103/A. §. a./ pont):
(309.200 x 30 %)
e. Szolgálati időpótlék (Hszt. 100/A. §. (1) bek. b.)
(38.650 x 15 %)
Mindösszesen:

26.669.-Ft
309.200.-Ft
46.380.-Ft
92.760.-Ft
5.798.-Ft
480.807.-Ft

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonnyilatkozat-tétellel,
valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás lefolytatására, ill. a
kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
131/2010.(VII.14.)számú
határozata
az ÁNTSZ kérelme vonatkozásában kiadott állásfoglalásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta az ÁNTSZ
Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete kérelmét és elismerve az
egészségmegőrzés, egészségvédelem fontosságát, elvi támogatása mellett az alábbi
állásfoglalást fogalmazza meg:
- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2010. szeptemberi ülésére gondoskodjon
előterjesztés készítéséről, melyben részletes számítás kerül kidolgozásra a humán
papillómavírus elleni védőoltáshoz kapcsolódóan felmerülő önkormányzati támogatás
mértékéről, a védőoltás önkormányzati támogatással történő megszervezésének
esetleges módjáról, költségeiről, továbbá arról, hogy ezen költségek az önkormányzat
jelenlegi költségvetési helyzetében felvállalhatóak-e. A Képviselő-testület ezen
információk birtokában 2010. szeptemberi ülésén dönt a kérelemről.
- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon 2010. szeptemberi ülésére
előterjesztés készítéséről a város egyes területeinek dohányzásmentes övezetté való
nyilvánításáról.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
132/2010.(VII.14.)számú
határozata
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat
Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének 2010. augusztus 1. napjától 2010. december 31.
napjáig 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: 2010. július 30.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető, Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
133/2010.(VII.14.)számú
határozata
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György
Szakközépiskola és Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 1. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„1. A költségvetési szerv neve:
▪ Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
▪ Rövidített megnevezése: Szondi György Szakképző Iskola”

2)

Az Intézmény alapító okirata 10. pontjának 1. bekezdése az alábbiakra módosul:
▪

3)

Az Intézmény alapító okiratának 14. pontjában szereplő „Az intézmény által az
alaptevékenység körében ellátott középfokú nevelési-oktatási feladatok” címszó az
alábbi bekezdéssel egészül ki:
▪

4)

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ában meghatározott
szakiskolai,
speciális
szakiskolai
nevelés-oktatás,
előrehozott
szakképzés, valamint a 29. §-ában meghatározott szakközépiskolai nevelésoktatás, szakképzés.

„Nappali rendszerű speciális szakiskolai alapiskolai oktatás 9-10.
évfolyamon
és
szakképzés
építészet
és
könnyűipar
szakmacsoportokban”

Az Intézmény alapító okiratának 19. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
▪

Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.

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. július 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
5)

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
134/2010.(VII.14.)számú
határozata
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 103/2010. (VI. 23.) határozat
módosításáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító
okiratának módosításáról szóló 103/2010. (VI. 23.) határozatának 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:

„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító
okiratának 15. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
TEÁOR

Szakfeladat

Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység*
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása
Társulásával, külön megállapodás alapján.

2009. december 31éig hatályos
szakfeladat-szám

TEÁOR 8560

a

Balassagyarmati

2010. január 1-jétől
hatályos szakfeladatszám
856011
Kistérség

Többcélú

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. július 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2)

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
135/2010.(VII.14.)számú
határozata
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló 104/2010.
(VI. 23.) határozat módosításáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános
Iskola alapító okiratának módosításáról szóló 104/2010. (VI. 23.) határozatának 1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános
Iskola alapító okiratának 17. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
TEÁOR

Szakfeladat

2009. december 31éig hatályos
szakfeladat-szám

TEÁOR 8560

Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység*
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása
Társulásával, külön megállapodás alapján.

2)

a

Balassagyarmati

2010. január 1-jétől
hatályos szakfeladatszám
856011
Kistérség

Többcélú

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. július 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
136/2010.(VII.14.)számú
határozata
az új autóbusz-pályaudvaron létesítendő kerékpártároló és utastájékoztatási rendszer
kiépítéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról szóló
256/2009.(X.23.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2009.(X.23.)
határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„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 2016. december 31-ig a fejlesztés céljára
rendelkezésre áll.”
2.) A Képviselő-testület hozzájárul a Nógrád Volán Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződésnek
a fentieknek megfelelően történő módosításához.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2010. július 31.
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
137/2010.(VII.14.)számú
határozata
a Szügyi út, Nyírjesi utca, Leiningen K. utca és Május 1. utca kereszteződésében
megépülő körforgalom többlet sajátforrás biztosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Körforgalom
kialakítása a Balassagyarmat Szügyi út, Nyírjesi utca, Leiningen K. utca és Május 1.
utca kereszteződésében” című pályázat megvalósításához a pályázatban vállalt
sajátforrás mellett a többletköltségek maximum 30 %-át, azaz 9.148.200,- Ft-ot többlet
sajátforrásként biztosít a 2010. évi költségvetésének terhére.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a támogatás
biztosítására vonatkozó Megállapodás módosítását a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ felé:

- a teljes beruházási költség 30 %-os önkormányzati finanszírozása, valamint
- az önkormányzati sajátforrás kifizetésnek a kivitelezés befejezésének végére (sikeres
műszaki átadás-átvétel) történő átütemezése tekintetében.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházási költségek
csökkentésének érdekében hívja fel az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
figyelmét arra, hogy a kivitelezés során csak a ténylegesen szükséges közműkiváltások
valósuljanak meg.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2010.(VII.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat város Akcióterületi Tervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassagyarmat
város Akcióterületi Tervét, a melléklet szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2010. (VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 2010. évi Intézkedési tervének
elfogadására
1.)

2.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert
Kórház – Rendelőintézetnek - az Intézményi likviditás megőrzése érdekében
meghozott - 2010. évi Intézkedési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja.
A Képviselő – testület utasítja a Dr. Kenessey Albert Kórház –Rendelőintézet
főigazgató főorvosát, hogy a 2010. évi Intézkedési tervben foglaltak időarányos
végrehajtásáról a Képviselő-testület 2010. év decemberi és a 2011. év áprilisi ülésén
írásos tájékoztatást adjon.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézet likviditási helyzetének ellenőrzéséről az Intézkedési tervben foglaltak
alapján folyamatosan gondoskodjon.
Határidő: 2. pont esetében az ott megjelölt időpontok
3. pont esetében folyamatosan
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
3.)

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2010. (VIII.19.) határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet által
az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg
felvételének támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület hozzájárul, hogy a Dr.
Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet főigazgató főorvosa az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 6/A §-a alapján az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárhoz finanszírozási előleg iránt kérelmet nyújtson be
50.000.000.-Ft (azaz ötvenmillió forint) erejéig.
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében foglalt
nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló
bizottságok tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:
-

1. számú szavazókör: Megyeháza, Civitas Fortissima tér 2.
Tag:
DR. ORAVECZ LAJOSNÉ
MOHAI GABRIELLA

FŰRÉSZNÉ SZAKÁLY MÁRIA TERÉZIA
Póttag:
DEÁK GYULÁNÉ
SZABÓ PÁLNÉ
NAGY IMRÉNÉ
DR. ANTAL JÓZSEF
OROSZ GÁBOR
- 2. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi u. 50.
Tag:
STRÉZS JÓZSEFNÉ
FEHÉRVÁRI ENDRÉNÉ
NEMSZILAJ KATALIN
Póttag:
LÉNÁRD JÁNOSNÉ
CSALLÓ GRÉTA
HAVAJ BACZKA MÁRIA
ERDÉLYI ÉVA
TAMÁSI GÉZÁNÉ
3. számú szavazókör: Nyitnikék Tagóvoda, Móricz Zsigmond u. 2.
Tag:
RÉTFALVINÉ DÓBIÁS MÁRIA
ENYINGI LÁSZLÓNÉ
SZABÓ JÓZSEFNÉ
Póttag:
SZVÁK GYÖRGYNÉ
FÁBRI GÁBORNÉ
DR. HEGEDŰSNÉ BARNA RITA
KŐSZEGI ISTVÁNNÉ
- 4. számú szavazókör: Idősek Otthona, Markusovszky u. 1.
Tag:
ENYINGI LÁSZLÓ
FERENCZ ENDRE TIBORNÉ
HORTOBÁGYI HAJNALKA
Póttag:
KOLESZÁR KRISZTINA
KÁRDÁSI JÓZSEF
- 5. számú szavazókör: Rendelőintézet (régi) (1), Szontágh P. u. 2.
Tag:
NAGY LAJOS GYÖRGYNÉ
FARKAS MIHÁLYNÉ
SZABÓ TIBORNÉ
Póttag:
HOLMANNÉ HOVANECZ TÍMEA
MRAVIKNÉ ORAVECZ ÁGOTA
KÖRMENDI ENIKŐ
- 6. számú szavazókör: Rendelőintézet (régi) (2), Szontágh P. u. 2.
Tag:
KONGÓ KÁROLYNÉ
POLONKAI ERZSÉBET

JANCSÓ ÁGNES
Póttag:
BACSKÓ LÁSZLÓNÉ
CZIBULYÁNÉ BALKÓ GABRIELLA
JÓNÁSNÉ PETÉNYI ILDIKÓ
PLEVÁNÉ ETHEI TÜNDE
- 7. számú szavazókör: Dózsa György Tagiskola Dózsa Gy. u. 17.
Tag:
TÁBORINÉ PAULE MARIANNA
PETROVICS MAGDOLNA
MAROSI JÁNOSNÉ
Póttag:
SZAKONYI JULIANNA
BALKÓ JÁNOSNÉ
KERTÉSZ SZABOLCSNÉ
HEVÉRNÉ TÁCSIK KLÁRA
- 8. számú szavazókör: Balassi Bálint Gimnázium, Deák Ferenc u. 17.
Tag:
FRANKÓ LAJOSNÉ
VÁRADI ZSUZSANNA
BAKOSNÉ MOHAI KATALIN
Póttag:
GALI ANDREA
BALKÓ MARIANNA
- 9. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (1), Hétvezér u. 26.
Tag:
EYSSEN IMRÉNÉ
KALOCSAY FRIGYESNÉ
HERCZEG ELEMÉRNÉ
Póttag:
PAPPNÉ FILÓ NOÉMI
ISPÁN ANDRÁSNÉ
MÁRTON ISTVÁNNÉ
- 10. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (2), Hétvezér u. 26.
Tag:
KISS JÁNOSNÉ
HARTH TAMÁSNÉ
ENGELBERT KATALIN
Póttag:
TÓTH RITA
JÓNÁS ZOLTÁNNÉ
FARKAS TAMÁS
JÓZSÁNÉ KOVÁCS ANITA

- 11. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (3), Hétvezér u. 26.
Tag:
MOHÁCS FERENCNÉ
JENEY PÉTERNÉ
KATONA ERZSÉBET

Póttag:
BERECZ ISTVÁNNÉ
KOSIK SZILVIA
LAJTOSNÉ ANTALICZ ANITA
- 12. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (4), Hétvezér u. 26.
Tag:,
TREPINSZKI ISTVÁNNÉ
TŐZSÉR JÚLIA JUDIT
DR. MAJOROS FERENCNÉ
Póttag:
KISS KÁLMÁN ISTVÁNNÉ
GAÁL ENDRÉNÉ
HALÁSZ-SZABÓ FERENCNÉ
TÓTH NIKOLETTA
- 13. számú szavazókör: Játékvár Tagóvoda (1), Nyírjesi u. 12.
Tag:
CZENCZNÉ JAKUS HAJNALKA
TOLNAINÉ SUHAJDA ZSUZSANNA
KOMJÁTINÉ GRÉCZI MÁRIA
Póttag:
CSALLÓNÉ MAJOROS ERZSÉBET
SZALAI TAMÁS
- 14. számú szavazókör: Játékvár Tagóvoda (2), Nyírjesi u. 12.
Tag:
MEGYERI FERENCNÉ
UNATÉNYI LÁSZLÓNÉ
RÖFFLERNÉ VICZIÁN EDINA
Póttag:
DR. JUNGNÉ OLICSEK MÁRIA
HAJDÚ BETTINA
-

15. számú szavazókör: Szabó Lőrinc Tagiskola (1), Május 1.u. 2.
Tag:
PÁSZTOR LÁSZLÓNÉ
HATALA LÁSZLÓNÉ
VARGA FERENCNÉ
Póttag:
JAKUS JULIANNA
GÁLIKNÉ TÚRI ANDREA
- 16. számú szavazókör: Szabó Lőrinc Tagiskola (2), Május 1 u. 2.
Tag:
SZATMÁRI ISTVÁN
PÁLINKÁS KATALIN
DUDÁSNÉ GARAI BEÁTA
Póttag:
FILIPNÉ PÁLINKÁS ERIKA
KOINÉ PARÓCZI STEÁNIA - Radnóti u. 21.

2. A Képviselő-testület meghatározza, hogy az 1. pont szerint megválasztott póttagok az ott
meghatározott sorrendben lépjenek a szavazatszámláló bizottság tagjává.

3. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 32/2010.(III.22.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 30.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság
tagjának:
- Palik Ferenc ( 2660. Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. )
- Oroszlánné Mészáros Ágnes ( 2660. Balassagyarmat, Esze Tamás u. 2.)
- Barna László ( 2660. Balassagyarmat, Bem József u. 33. )
póttagjának:
- Kopcsányi Ottó ( 2660. Balassagyarmat, Béri B. Ádám út 22.)
- Rigó Zoltán ( 2660. Balassagyarmat, Vörösmarty u. 5.)
szám alatti lakosokat megválasztja.
2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és
póttagok eskütételének megszervezéséről.
Határidő: 2010. augusztus 19.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
az Észak – Kelet Pest és Nógrád megyei Hulladékgazdálkodási Társulással kötendő
megállapodás jóváhagyásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és az
e határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a nógrádmarcali
hulladéklerakó átadás – átvétele tárgyában kötendő megállapodást.

2. A Képviselő – testület hozzájárul bérleti szerződés megkötéséhez a Zöld híd Régió
Kft-vel ( esetleges döntés esetén az Észak – Kelet Pest és Nógrád
Hulladékgazdálkodási Társulással) az önkormányzat tulajdonában lévő ingó és
ingatlanok tulajdonrésze vonatkozásában az alábbi feltételekkel:
-

a bérleti díj összege évi nettó 30.000.000 forint, melyet a tulajdonos önkormányzatok
tulajdoni hányaduk arányában kapnak meg,

-

a bérleti díj a nógrádmarcali hulladéklerakó átadás-átvételének időpontjától jár.

-

a bérleti díj félévente kerül kiszámlázásra, megfizetésére a számla kézhezvételétől
számított maximum 60 napon belül kerül sor.

3. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2010. (VIII.19.) h a t á r o z a t a
Párkányi Raab Péter Fráter Erzsébet szobrának újraállításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Párkányi Raab Péter
Fráter Erzsébet szobrának újraállításáról dönt, a szobor művészi értékének megfelelő
módón és helyen Szederkényi Attila Madách Imre (1990) bronzszobrával párban az e
határozat 2. pontjában foglaltak alapján.

2.

A Képviselő – testület felkéri a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság, mint szakmai bizottság tájékoztatásával Párkányi Raab Péter, Csemniczky
Zoltán, valamint Csach Gábor alkotta szakértői, alkotói csoportot, hogy a műalkotások
elhelyezésének konkrét helyszínéről döntsön.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:2010. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolában foglalkoztatottak létszámának
módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György
Szakközépiskola és Szakiskolában 5 álláshely megszüntetését rendeli el.
2./ Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) rendelete soron
következő módosításakor a létszámváltozás átvezetéséről gondoskodjon.
3./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és
az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2010. (VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Madách liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Madách liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám 298/11/A/32 hrsz. alatti 43 m 2 alapterületű
komfortos lakást a megtekintett állapotban bruttó: 1.800.000 Ft, azaz egymillió –
nyolcszázezer forintért elidegeníti Stoszek Zoltán (sz.: 1979. an.: Bene Gizella) részére.

2.

A vételárat, azaz az egymillió – nyolcszázezer forintot a vevő egy összegben
szerződéskötéskor teljesíti.

3.

A szerződéskötéssel és ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a
vevőt terhelik.

4.

Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, abban az esetben a pályázatot a
Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja és új pályázat kerül kiírásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: 1. pontban: szerződéskötésre 2010. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
5.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biztosabb Jövőért
Kistérségi Közhasznú Egyesület (Balassagyarmat, Zichy u. 11. szám) részére 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, bérbe adja az alábbi feltételekkel:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2010. év október hó 1. napjától
2011. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b) a helyiség havi bérleti díja 46.000.-Ft +áfa
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi
bérleti díjnak megfelelő összeg, 172.500.-Ft befizetésének a szerződés megkötése
előtti igazolása,
d) A közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás
alapján fizeti,
e) 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 2010. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Önkormányzattal történő Balassagyarmat, Patvarci u. 2., 2/A szám
alatti épületek beruházási és felújítási munkáinak elvégzéséről szóló megállapodás
megkötéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármester, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában és Nógrád
Megyei Önkormányzat használatában lévő Balassagyarmat, Patvarci u. 2. ( 1497 hrsz-ú)
és a Balassagyarmat, Patvarci u. 2/A számú (1496 hrsz-ú) ingatlanok történő felújítási
és beruházási (átalakítási) munkák költségviseléséről szóló megállapodást a Nógrád
Megyei Önkormányzattal megkösse az alábbiak szerint:
a) Balassagyarmat Város Önkormányzatát terhelő felújítási, beruházási (átalakítási) a
költségek (50%--a) az 1.286.558.-Ft-ot nem haladhatja meg,
b) A fizetési határidő: a vállalkozói számlák megfizetését követő 15 napon belül készített
- a számla másolatok és összesítést tartalmazó - elszámolás kézhezvételétől
számított 30 nap.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségek intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Önkormányzattal fennálló megállapodás módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Nógrád
Megyei Önkormányzat 2009. júliusában a többi tanulóval együtt nem nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók külön nevelését, oktatását, a logopédiai
és nevelési tanácsadói feladatok ellátásáról szóló megállapodás közös
megegyezéssel történő módosításához az alábbiak szerint:
- a feladat ellátásának helyeként megjelölt Balassagyarmat, Ady Endre út 27. szám
alatti ingatlan a megállapodásból törlésre kerül.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségek intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ady E. u. 27., 46/2 hrsz. alatti ingatlan elidegenítéséről és a
Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról szóló 88/2010.(V.26.)
határozat módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2010.(V.26.)
határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2010. szeptember 30-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.”

2.

A 88/2010.(V.26.) határozat egyéb pontjai változatlanok.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
3.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2010. (VIII.19.) h a t á r o z a t a
nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézmények maximális gyermek-, illetve tanulói létszámának túllépését
a 2010/2011. nevelési év, tanév szeptember 1-jétől a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés c.) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, a Kt. 3. számú melléklete I-II. részének rendelkezései alapján, a
mellékletben foglaltak szerint engedélyezi.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a nevelési-oktatási
intézmények vezetőit tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmüket arra, hogy
folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek-, illetve tanulói létszámok év közbeni
alakulását és amennyiben a Kt. alapján további fenntartói engedély megadása válik
szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék be a fenntartóhoz.
Határidő: 2010. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító
okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító
okiratának 14. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR
TEÁOR 8110
TEÁOR 6820

2009.
december 2010. január 131-éig
hatályos jétől
hatályos
szakfeladat-szám
szakfeladat-szám
Építményüzemeltetés
811000
Nem lakóingatlan bérbeadása
682002
Közoktatási
és
kapcsolódó
850001
tevékenységek
pénzügyi
igazgatása
önkormányzati
költségvetési szervnél
Szakfeladat

2) Az Intézmény alapító okiratának 15. pontja az alábbiakkal egészül ki:

TEÁOR

Szakfeladat

TEÁOR 8560

Pedagógiai
tevékenység*

2009.
december 2010. január 131-éig
hatályos jétől
hatályos
szakfeladat-szám
szakfeladat-szám
szakszolgáltató
856011

*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása
Társulásával, külön megállapodás alapján.

a

Balassagyarmati

Kistérség

Többcélú

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. augusztus 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre
Kollégium (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 13. pontját az alábbiakkal
egészíti ki:
TEÁOR

Szakfeladat

TEÁOR 5629
TEÁOR 8419

Munkahelyi étkeztetés
Önkormányzatok
elszámolásai
a
költségvetési
szerveikkel

2009. december 31- 2010. január 1-jétől
éig
hatályos hatályos szakfeladatszakfeladat-szám
szám
562917
841907

2) 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. augusztus 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint
Gimnázium (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 14. pontját az alábbiakkal
egészíti ki:
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
TEÁOR

Szakfeladat

TEÁOR 8560

Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység*

*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása
Társulásával, külön megállapodás alapján.

2009. december 31- 2010. január 1-jétől
éig
hatályos hatályos szakfeladatszakfeladat-szám
szám
856011

a

Balassagyarmati

Kistérség

Többcélú

2) 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. augusztus 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2010. (VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakközépiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 14. pontját
az alábbiakkal egészíti ki:

TEÁOR

Szakfeladat

TEÁOR 8560

Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység*

*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása
Társulásával, külön megállapodás alapján.

2009. december 31- 2010. január 1-jétől
éig
hatályos hatályos szakfeladatszakfeladat-szám
szám
856011

a

Balassagyarmati

Kistérség

Többcélú

2) 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. augusztus 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának
15. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
TEÁOR

Szakfeladat

TEÁOR 8560

Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység*

*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása
Társulásával, külön megállapodás alapján.

2009. december 31- 2010. január 1-jétől
éig
hatályos hatályos szakfeladatszakfeladat-szám
szám
856011

a

Balassagyarmati

Kistérség

Többcélú

2) 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. augusztus 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2010. (VIII. 19.) h a t á r o z a t a
az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények
2010/2011. tanévi beiskolázásának meghatározásáról szóló 249/2009. (X. 23.) határozat
módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az általa fenntartott középfokú
nevelési-oktatási intézmények 2010/2011. tanévi beiskolázásának meghatározásáról szóló
249/2009. (X. 23.) határozata melléklete helyébe a jelen határozat melléklete lép.
2) A Képviselő-testület utasítja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóit, hogy
a)
b)
c)

e határozat mellékletében meghatározott osztályok számát illetően nem változtathatják meg a
beiskolázási keretszámokat,
az egyes osztályokon belül szervezett szakképzési csoportok száma nem haladhatja meg a
hármat,
továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 3.
sz. melléklete kiegészítő szabályainak 9/f pontjában meghatározott csoportátlag alatti
létszámmal nem szervezhető meg az adott osztály.

Felelős:

Határidő:

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
a középfokú nevelési-oktatási intézmények igazgatói

2010. augusztus 31.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2010. (IX.15.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet rekonstrukciója során a vállalkozási
szerződésben biztosított késedelmi kötbérigénnyel kapcsolatos döntés meghozataláról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézet rekonstrukciója során – 2. jelű épület esetében - a vállalkozási szerződésben
biztosított késedelmi kötbérigényét nem érvényesíti.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2010. (IX.15.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet által
az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg
felvételének támogatásáról szóló 140/2010 ( VIII.19.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert
kórház – Rendelőintézet által az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő

finanszírozási előleg felvételének támogatásáról szóló 140/2010.(
határozatát ( továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

VIII.19.)

A Határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2010. (IX.15.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet által
az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg
felvételéhez kapcsolódó döntések meghozataláról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület hozzájárul, hogy a Dr. Kenessey
Albert Kórház – Rendelőintézet főigazgató főorvosa az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III.3.) Korm. rendelet
6/A §-a alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
finanszírozási előleg iránt kérelmet nyújtson be 140/2010. ( VIII.19.) határozata alapján.
3.) A Képviselő – testület garanciát vállal arra, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
2010. évi költségvetési előirányzat terhére a Nógrád Megyei Bíróság által meghozott
2.P.21.349/2008/51. számú ítéletében meghatározott nem anyagi kártérítés megfizetéséhez az
Önkormányzat 5.000 e Ft támogatást biztosít, a 2010. évi költségvetésben az Intézet számára
biztosított előirányzat terhére.

4.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg, valamint, hogy a határozat mellékletét képező nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2010.szeptember 13.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2010.(IX. 15.) 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 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott
közoktatási intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán
felszabaduló közalkalmazotti létszám miatti, 2009. szeptember 30. napját követően hozott
döntéseihez kapcsolódó 2009. és 2010. években esedékes 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 rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről
3,5 álláshelyet érintően.
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. szeptember 27-éig pályázatot nyújt be 4 fő
közalkalmazott (3,5 álláshely) jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető
támogatásra.

3./ A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának
alakulása:
Szondi György Szakk.
Balassi Bálint
Összesen
Szakisk és Spec.Szakisk.
Gimnázium
___________________________________________________________________________
2010. július 1. létszám:
122
fő
75,75 fő
197,75 fő
Létszámcsökkentés:
8
fő
2 fő
10
fő
- ebből:
pályázható létszám:
2,5 fő
1 fő
3,5 fő
A csökkentést követően
kialakult létsz. 2010.10.01.:

114

fő

73,75 fő

187,75 fő

4./ Az összesített létszám alakulása:
Önkorm. intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága:
Városüzemeltetés:
Mindösszesen:

2010 .07. 01.
1 681,25 fő
98
fő
78
fő
4
fő
1 861,25 fő

2010. 10. 01.
1 671,25 fő
98
fő
78
fő
4
fő
1 851,25 fő

5./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a helyi
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet a szerinti pályázat
keretében e munkavállalók 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: 2010. szeptember 27.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162 /2010. (IX. 15.) határozata
A Szondi György Szakközépiskola Szakiskola és Speciális Szakiskolában foglalkoztatottak
létszámának módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György Szakközépiskola
Szakiskola és Speciális Szakiskolában 3 pedagógus álláshely megszüntetését rendeli el.
2./ Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) rendelete soron következő módosításakor a
létszámváltozás átvezetésről gondoskodjon.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az
érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 1.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője
3./

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2010.(IX.15.) határozata
„A balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése” című projekt keretében
beszerzendő eszközökre vonatkozó szállítási szerződés megkötéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy „A
balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése” című projekt keretében beszerzendő
eszközökre vonatkozóan szállítási szerződést bruttó 9.207.500,- Ft értékben a DeXeF Szolgáltató
Kft.-vel (3525 Miskolc, Anna u 9.) megkötésre kerüljön.
2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2010.(IX.29.)
határozata
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
Kunné Kubicza Erzsébet Balassagyarmat, Trikál József u. 10/b.
Vas Ágnes Marianna Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 26. II/2. és
Jagyutt Péter Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.
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 2010. december havi
ülésére.
Határidő: megválasztott tagok kiértesítésére: 2010. október 15.
javaslat előterjesztésére: 2010. december 16.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2010.(IX.29.)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évben, a Magyar
Köztársaság Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
„Balassagyarmat Egészségügyéért’ díjban részesíti
SIKLÓSI SÁNDORNÉ-t, az Egészségesebb Nemzedékért KHE alelnökét,

KALÁCSKÁNÉ JUSZTIN KATALIN főnővért
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti
BENKŐ ZSOLTNÉ óvónőt,
DR. BILECZNÉ NYÍREGYHÁZI ÁGNES általános iskolai tanárt,
VARGA PÁLNÉ középiskolai tanárt
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti
PÉNZES GÉZA művész-tanárt
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti
DR. BUDAI ISTVÁN bv. alezredes, bv. főtanácsost
„Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti
KOMORÓCZY CSABA-t, a Vitalitas SE elnökhelyettesét,
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti
BEKE JENŐNÉ, családgondozó, adósságkezelési tanácsadót
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti
Krenács Lorettát,
Bertalan Alexandrát,
Sebján Luca Fannit,
Sebján Rebeka Rozáliát,
Gondos Kittit,
Halász Szabó Ágnest,
Gömör Rékát,
Urhegyi Mártont,
Szalánszki Bálintot,
Szorcsik Zsófiát,
Lavaj Fanny Emesét,
Lavaj Flóra Rékát,
Fenyvesi Pétert,
Baranyi Annát
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására.
Határidő: 2010. október 23.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

---------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2010.(IX.29.)
határozata
Petrovics Sándor temetési segély megállapítása iránti kérelmének elutasítása ellen
benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által
átruházott hatáskörben hozott 22993-2/2010. számú, 2010. 07. 05. napján kelt határozatot
h e l y b e n h a g y j a,
és Petrovics Sándor (született: szám alatti lakos – temetési segély megállapítása iránti
kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezését
e l u t a s í t j a.
E határozat jogerős, ellene államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Nógrád Megyei Bíróságtól
lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet Balassagyarmat
Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani.

INDOKOLÁS
Petrovics Sándor – szám alatti lakos – temetési segély megállapítása iránti kérelemmel
fordult Balassagyarmat Város Polgármesteréhez (továbbiakban: Polgármester).
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 47/2006.(XII.21.) számú rendelete (továbbiakban:
Rendelet) 3. § (2) bekezdésének b.) pontja alapján a temetési segély megállapítása iránt
benyújtott kérelmeket Balassagyarmat Város Polgármestere bírálja el.
A Rendelet 18. § (2) bekezdése alapján temetési segély nem állapítható meg annak a
kérelmezőnek, akinek egyedül élőként a havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (a 2010. évben: 42.750.- Ft), családban élők esetén a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegét (a 2010. évben: 28.500.- Ft).
A kérelem vizsgálata során megállapítást nyert, hogy Petrovics Sándor egyedül él, havi
jövedelme: 56.145.- forint, mely összeg meghaladja a Rendeletben meghatározott
értékhatárt, ezért kérelmét a 2010. 07. 05. napján kelt, 22993/2010. számú határozattal
elutasította.
Az elutasító határozat ellen Petrovics Sándor 2010. 07. 17. napján kelt, 2010. 07. 26.
napján iktatott fellebbezést nyújtott be.
Fellebbezésében előadta, hogy „e megalázó 47/2006.(XII.21.) Rendeletet személyemre
rendkívüliként ne alkalmazzák.”. Kéri a maximális támogatást, a temetési segély
megállapítását.
A Képviselő-testület a fellebbezést megvizsgálta és megállapította, hogy a Polgármester
22993/2010. számú, 2010. 07. 05. napján kelt határozata megalapozott és jogszerű, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11.
§-ának (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Rendelet 11. § (1) bekezdése
alapján hozta meg. A bírósági felülvizsgálati jog a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése
alapján biztosított.
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2010.(IX.29.)
határozata
Tóth Józsefné állattartási ügyében meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által
átruházott hatáskörben hozott 70.410-5/2010. számú, 2010. 06. 30. napján kelt határozatot
h e l y b e n h a g y j a,
és Tóth Józsefné – szám alatti lakos – állattartási ügyében meghozott határozat ellen
benyújtott fellebbezését

e l u t a s í t j a.
E határozat jogerős, ellene államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Nógrád Megyei Bíróságtól
lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet Balassagyarmat
Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani.
INDOKOLÁS
2010. február 24-én lakossági bejelentésről készült jegyzőkönyv szerint Tóth Józsefné szám
alatti ingatlanán több darab mezőgazdasági haszonállatot tart. A bejelentő tudomása szerint
ez ellentétes Balassagyarmat Város állattartási rendeletében foglaltakkal, mely szerint tilos a
haszonállat tartás a nevezett ingatlanon.
A fenti tényt bejelentő már többször említette szóban a tulajdonosnak, hogy szüntesse meg
az állattartást, azonban megoldás nem született az ügyben.
A bejelentés alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata megindította az eljárást, majd
megkereste az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Salgótarjáni
Kirendeltségét (továbbiakban: Kirendeltség), mely szerint fennáll a kizárási ok ténye, mivel a
fenti tulajdonos fia az önkormányzatnál dolgozik. A Kirendeltség az N-HAT/217-2/2010.
számú végzésében elutasította a más eljáró hatóság kijelölésére irányuló kérelmet.
Ezt követően 2010. április 14-én megtartott értesítés nélküli helyszíni szemle során a
környezetvédelmi ügyintéző az alábbiakat állapította meg:
Az ingatlan hátsó részén lévő melléképületekben 6 db mezőgazdasági haszonállatot tart a
tulajdonos. Balassagyarmat Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló
10/2002.(V.24.) számú rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete szerint a
Bérczy K. utca a II/a. övezetbe tartozik. A rendelet 7. §-a szerint ott mezőgazdasági
haszonállat nem tartható. A tulajdonos elmondása szerint nem tudja megszüntetni az
állattartást, legfeljebb az állományt csökkenti, így az is vállalhatatlan számára, hogy egy
határnap kitűzésével teljesen abbahagyná az állattartást, mert nem áll szándékában levágni
azokat, ezért viseli annak következményeit. A tulajdonos elmondta, hogy az állattartással a
családi létszükségletet elégíti ki, mert az megélhetési tevékenység. A rendelet szerint az
annak hatálya alá tartozó állattartási ügyekben a polgármester jogosult első fokon döntést
hozni.
A rendelet 4. § (1) bekezdése szerint: „A város közigazgatási területén állatot – a
közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi
jogszabályok betartása mellett is – csak az e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet
tartani.”
2010. június 30-án Balassagyarmat Város Polgármestere 70410-5/2010. számmal
határozatot hozott a mezőgazdasági haszonállattartás megszüntetéséről 2010. szeptember
30-i határnappal.
A tulajdonos által határidőn belül benyújtott és illetékbélyeggel ellátott fellebbezésben a
mezőgazdasági haszonállat tartását azzal indokolta, hogy megélhetési tevékenység.
Továbbá leírja, hogy az állatlétszám csökkentését már elkezdte, de nem szüntette meg.
Fellebbezésében előadta, hogy a mezőgazdasági haszonállatokat megélhetési céllal tartja,
azok tartásával nem kíván felhagyni.

A Képviselő-testület a fellebbezést megvizsgálta és megállapította, hogy a Polgármester
70.410-5/2010. számú, 2010. 06. 30. napján kelt határozata megalapozott és jogszerű, ezért
a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11.
§-ának (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a rendelet 4. §-a alapján hozta
meg. A bírósági felülvizsgálati jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése alapján biztosított.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2010.(IX.29.)
határozata
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
mint
a
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft legfőbb szerve, a társaság könyvvizsgálójának,
Máté Imrének a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízatását 2013. szeptember 30.
napjáig meghosszabbítja és az e határozat 1. számú mellékletében foglalt egységes
tartalommal vele a könyvvizsgálatra vonatkozóan megbízási szerződést köt.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városfejlesztő Kft alapító okiratát az e határozat 2. számú mellékletében foglalt
tartalommal módosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt és a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2010.(IX.29.)
határozata
a Svájci – Magyar Együttműködési program keretében támogatásban részesült
„Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” című pályázat támogatási
ajánlatának elfogadásáról és a megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
„Balassagyarmat
város
ivóvízhálózatának
megvalósításához a Svájci Hozzájárulásból
támogatást.

Képviselő-testülete
elfogadja
a
korszerűsítése”
című
pályázat
származó 4.119.950 svájci frank

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját
forrásrészt, maximum 160.000.000.- Ft-ot a 2010., 2011., 2012., 2013. és 2014. évi
költségvetésében biztosítja, ezzel egyidejűleg e pontnak megfelelően módosítja a
Képviselő-testület a Svájci – Magyar Együttműködési program keretében
„Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú pályázat benyújtásáról
szóló 263/2009.(XI.25.) határozatának 2. pontját.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2010.(IX.29.)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetése I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolót – annak szöveges értékelését és a beszámoló részét
képező 1-9. számú mellékleteket – elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2010.(IX.29.)
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a
felsőoktatási tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok
támogatására kiírt 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz,
b./ az ösztöndíj odaítélésére pályázatot ír ki,
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a szociális
előirányzaton belül 3 millió Ft-ot biztosít.

2.)

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 1. (a pályázat közzétételére)
2010. november 23. (a pályázat elbírálására)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2010.(IX.29.)
határozata
a Városi Bölcsőde által ellátott feladatok integrálásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a./ 2010. december 31-ei hatállyal átszervezéssel, jogutódlással megszünteti a Városi
Bölcsődét úgy, hogy az általa ellátott gyermekjóléti feladatok 2011. január 1-től a
jogutód intézményhez, a Városi Idősek Otthonához ( átszervezés után: Városi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Intézmény ) kerülnek.
b./ a Városi Bölcsőde alapító okiratát 2010. december 31-ei hatállyal hatályon kívül
helyezi, ezzel egyidejűleg az intézmény megszüntető okiratát a határozat 1 sz.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és egyben utasítja a jegyzőt, hogy
gondoskodjon a döntés értelmében az érintett intézmény nyilvántartásból való
törléséről.
c./ A Városi Idősek Otthona alapító okiratát 2011. január 1. napján történő
hatálybalépéssel az alábbiak szerint módosítja:
c.a/ 1. pontjában a költségvetési szerv nevét az alábbira módosítja:
„Városi Idősek Otthona és Bölcsőde” ,
c.b/ az alábbi 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A költségvetési szerv telephelye:
2660 Balassagyarmat, Achim András út 20. – Városi Bölcsőde
Intézményegység”
c.c/ 6. pontja az alábbi ponttal egészül ki:
• „Balassagyarmat város közigazgatási területe
gondozási-nevelési feladatok tekintetében”

a

bölcsődei

c.d/ 8. pontját hatályon kívül helyezi,
c.e/ 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép:
„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
• Önállóan működő és gazdálkodó helyi
költségvetési szerv”
c.f/ 10. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:

önkormányzati

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. § 2. bek. (b) pontjában, 41. – 42. és 42/A §-aiban
meghatározott bölcsődei ellátás biztosítása”
c.g/ 11. pontját az alábbi harmadik francia bekezdéssel egészíti ki:
„- Bölcsődei ellátás keretében, az intézmény telephelyén:
5 gyermekcsoport – 50 férőhely”
c.h/ 12. pontja az alábbi 12. pontra változik:
„Alapvető szakágazat: 889110 Bölcsődei ellátás
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bölcsődei ellátás
889110
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873011
Időskorúak átmeneti ellátása
873012
Demens betegek bentlakásos ellátása
873013
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873021
Idősek nappali ellátása
881011
Máshová nem sorolható egyéb
szociális ellátás bentlakás nélkül, szociális étkeztetés 889921
Egyéb étkeztetés
562919
Munkahelyi étkeztetés
562917
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
Társulások elszámolásai
841901
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002

Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott feladatok:
▪
▪
▪
▪

A bölcsődei feladatai körében a három éven aluli gyermekek nevelése,
gondozása.
Ha a 3. életévét betöltött gyermek testi, szellemi szintje alapján nem érett
az óvodai nevelésre, a 4. életév betöltését követő augusztus 31-éig
nevelhető, gondozható a bölcsődében.
Étkeztetés biztosítása, diétás étkeztetés.
A bölcsőde – fenntartói rendelet alapján – az alapellátáson túl
gyermeknevelési szolgáltatások bevezetésével segítheti a családokat.”

c.i/ 13. és 14. pontját hatályon kívül helyezi
c.j/ 17. pontját az alábbi közvetlen jogelőd intézménnyel egészíti ki:
• „Városi Bölcsőde 2660 Balassagyarmat, Achim András út 20.”
c.k/ 19. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
• „a telephelyen működő Városi Bölcsőde Intézményegységben folyó
szakmai tevékenységet az igazgató által megbízott szakmai vezető
irányítja”
c.l/ 20. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
„ A bölcsődei feladatok tekintetében az alkalmazottak foglalkoztatására a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük

feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet rendelkezései az
irányadók.”
c.m/ 23. pontját az alábbi ponttal egészíti ki:
▪ „2660 Balassagyarmat, Achim András u. 20., hrsz 1264; 1561 m2
földterület, 492 m2 épület”
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2010. december 31.
2./ A Képviselő-testület a Városi Idősek Otthona és Bölcsőde alapító okiratát, 2011.
január 1-jei hatállyal, a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal új, egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja.
3./ A Képviselő-testület az átszervezés kapcsán felmerülő adminisztrációs költségeket
a Városi Idősek Otthona költségvetésében biztosítja
3./ A Képviselő-testület utasítja a Városi Idősek Otthona igazgatóját, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az integrált intézmény 2011. január
1-jén megkezdhesse törvényes működését, különös tekintettel a szakmai program, a
szervezeti és működési szabályzat valamint a házirend elkészítésére és a fenntartóhoz
történő benyújtásra.
Felelős: Borkó Edit igazgató
Határidő: 2010. október 31.
4./ A Képviselő-testület utasítja a Városi Idősek Otthona igazgatóját, hogy a határozat 1./
pontjában foglaltakra tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) hatályos rendelkezéseinek megfelelően a Városi Bölcsőde intézménynek a
munkáltatói
jogutódlással
történő
megszűnésével
kapcsolatban
szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Borkó Edit igazgató
Határidő: Képviselő-testület döntését követően Kjt. szerint
5./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az integrált intézmény működési
engedélyezésével összefüggő feladatokat végezze el.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2010. december 31.
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 87.§-ának rendelkezése alapján - az átszervezés kapcsán - az intézmény
költségvetését érintő szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2010. december 31.
7./ A Képviselő-testület a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának:
12. pontjában a szakfeladatokat tartalmazó táblázatban felsoroltak közül 2010.
december 31-ei hatállyal törli az alábbiakat:
„TEÁOR 8891
Bölcsődei ellátás 853211
889101”
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

A 172/2010.(IX.29). számú határozat 1. sz. melléklete

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
1./ A költségvetési szerv neve: Balassagyarmat Városi Bölcsőde
2./ Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Achim András út 20.
3./ Alapító szerv neve : Balassagyarmat Város Önkormányzata
4./ Alapító szerv címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.
5./ Felügyeleti szerv neve : Balassagyarmat Város Önkormányzata
6./ Felügyeleti szerv címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.
7./ Megszüntető szerv neve : Balassagyarmat Város Önkormányzata
8./ A megszüntetendő intézmény szakági besorolása, megnevezése:
TEÁOR 889110 Bölcsődei ellátás
9./ Megszüntető szerv címe: 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem útja 12.
10./ A megszűnés oka: A bölcsődei feladatok integrálása szociális alap- és szakosított
ellátást biztosító intézményhez, a feladat ellátásának folyamatosan biztosításával.
11./ A megszűnés ideje: 2010. december 31.
12./ A megszűnés módja: jogutódlás
13./ Jogutód: Városi Idősek Otthona és Bölcsőde
2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.
14./ Alapfeladatok ellátása: Integrált intézményi kereten belül valósul meg,
a közalkalmazottak
további foglalkoztatása a jogutód
intézményen belül történik.
15./ Vagyon feletti rendelkezés: az intézmény teljes vagyona feletti rendelkezési
jogosultság továbbra is Balassagyarmat Város Önkormányzatát illeti meg, kezelése –
ingyenes használatba adást követően – a Városi Idősek Otthona és Bölcsőde keretein belül
történik.
A megszüntetendő költségvetési szerv a megszüntetés határidejéig vagyonleltárt készít.
A megszüntető okirat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 100/O §-a, valamint
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 11. §-a alapján
jött létre.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

A 172/2010.(IX.29). számú határozat 2. sz. melléklete
Alapító okirat
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az alábbi – egységes
szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:

1.)

A költségvetési szerv neve:
▪

Városi Idősek Otthona és Bölcsőde

2.) A költségvetési szerv székhelye:
▪

2660 Balassagyarmat, Markusovszky u. 1.

3.) A költségvetési szerv telephelye:
•

2660 Balassagyarmat, Achim András út 20. – Városi Bölcsőde Intézményegység”

4.) Az alapító és fenntartó szerv neve és címe:
▪

Balassagyarmat Város Önkormányzata
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

5.) A költségvetési szerv alapításának dátuma:
▪

1979. január 1.

6.) A költségvetési szerv működési köre:
▪

Nógrád megye közigazgatási területe az alábbi ellátások tekintetében:
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás,
Látás- és mozgásfogyatékos személyek otthona,
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások,
Demens, súlyosan demens személyek bentlakásos intézményben történő
ellátása, ápolása, gondozása 2006. október 1-jétől kezdődően

▪

Balassagyarmat város közigazgatási területe a nappali szociális ellátás
tekintetében
Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc települések közigazgatási területe az
étkeztetés tekintetében
Balassagyarmat város közigazgatási területe a bölcsődei gondozási-nevelési
feladatok tekintetében

▪
▪

7.) A költségvetési szerv irányító (felügyeleti) szervének neve, székhelye:
▪

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

▪

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, szakmai
programját a Képviselő-testület szakbizottsága hagyja jóvá.

8.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
▪

Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv

9.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1
bekezdés c), d), j) pontjában, a (2) bekezdés a), c), d) pontjában, valamint a 68.§-ban és a
80. §-ban meghatározott és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt ellátások
biztosítása.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § 2.
bek. (b) pontjában, 41. – 42. és 42/A §-aiban meghatározott bölcsődei ellátás biztosítása
10.) A költségvetési szerv férőhelyeinek száma:
-

Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos ellátások körében összesen 200
férőhelyen, ebből:
▪ Időskorúak bentlakásos, szociális ellátása 145 férőhelyen,
▪ Látás- illetve mozgásfogyatékos személyek ellátása 45 férőhelyen,
▪ Átmeneti elhelyezés 10 férőhelyen,
- Nappali ellátás keretében: Idősek Klubja: 25 fő
- Bölcsődei ellátás keretében, az intézmény telephelyén: 5 gyermekcsoport – 50
férőhelyen

11.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
„Alapvető szakágazat: 889110 Bölcsődei ellátás
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bölcsődei ellátás
889110
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873011
Időskorúak átmeneti ellátása
873012
Demens betegek bentlakásos ellátása
873013
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873021
Idősek nappali ellátása
881011
Máshová nem sorolható egyéb
szociális ellátás bentlakás nélkül, szociális étkeztetés 889921
Egyéb étkeztetés
562919
Munkahelyi étkeztetés
562917
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
Társulások elszámolásai
841901
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002

Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott feladatok:
▪
▪
▪

A bölcsődei feladatai körében a három éven aluli gyermekek nevelése,
gondozása.
Ha a 3. életévét betöltött gyermek testi, szellemi szintje alapján nem érett
az óvodai nevelésre, a 4. életév betöltését követő augusztus 31-éig
nevelhető, gondozható a bölcsődében.
Étkeztetés biztosítása, diétás étkeztetés.

▪

12.)

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
▪

13.)

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
▪
•

14.)

A bölcsőde – fenntartói rendelet alapján – az alapellátáson túl
gyermeknevelési szolgáltatások bevezetésével segítheti a családokat.”

A Balassagyarmat Városi Tanács által 1952-től fenntartott Szociális Otthon
2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.
Városi Bölcsőde 2660 Balassagyarmat, Achim András út 20.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott nyilvános
pályázati eljárást követően a Képviselő-testület bízza meg határozott időre. Az
intézményvezető feletti munkáltatói jogokat a magasabb vezetői megbízás,
felmentés, magasabb vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása
tekintetében Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
az egyéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Polgármestere
gyakorolja.

15.)

A költségvetési szerv szakmai vezetése:
▪
▪

16.)

Az intézményt az igazgató vezeti.
„Az intézmény telephelyén működő Városi Bölcsőde Intézményegységben
folyó szakmai tevékenységet az igazgató által megbízott szakmai vezető
irányítja”

A
költségvetési
szerv
jogviszonyok megjelölése:
▪

▪

foglalkoztatottjaira

vonatkozó

foglalkoztatási

Az intézmény foglalkoztatottjai alapesetben közalkalmazottak, akikre nézve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az
annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Munka
Törvénykönyve) az irányadó. Nem közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott munkavállalóira a Munka Törvénykönyve vonatkozik, egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
A bölcsődei feladatok tekintetében az alkalmazottak foglalkoztatására a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet rendelkezései az irányadók.

17.)

A költségvetési szerv alaptevékenységének forrása:
Az intézmény alaptevékenységét a Balassagyarmat Város Önkormányzata
által biztosított költségvetésből látja el.

18.)

A költségvetési szerv jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy

19.)

Az intézmény rendelkezésére,
tulajdonú ingatlanok:
▪
▪
▪

használatába

bocsátott

önkormányzati

2660 Balassagyarmat, Markusovszky u. 1., hrsz. 1022/26; 28226 m2 területű
ingatlan
„2660 Balassagyarmat, Achim András u. 20., hrsz 1264; 1561 m2 földterület,
492 m2 épület”
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az ingatlan
vagyont, valamint az ingatlanon felüli vagyont illetően Balassagyarmat Város
Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos vagyonrendelete
az irányadó.

Balassagyarmat, 2010. szeptember 30.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

Záradék
Az alapító okirat módosítását – az egységes szerkezetű alapító okiratot – Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2010.(IX.29.) határozatával fogadta el.
Balassagyarmat, 2010. szeptember 30.

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2010.(IX.29.)
határozata
az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Balassagyarmaton” című pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az „Egészségügyi
alapellátások fejlesztése Balassagyarmaton” című, ÉMOP-4.1.1/A-09-2010-021 számú
pályázatával 29.137.898,- Ft összegű támogatást nyert el az Észak-Magyarországi
Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járó beteg
szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (ÉMOP2009-4.1.1/A) című pályázati keretből.

2.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját
forrásrészt, bruttó 6.000.000 Ft-ot a 2010. évi és 2011. évi költségvetésében biztosítja,
ezzel egyidejűleg e pontnak megfelelően módosítja a képviselő – testületnek az
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok
fejlesztése alap - , járóbeteg szakellátás korszerűsítése / ÉMOP – 2009 – 4.1.1/A tárgyú
pályázat benyújtásáról szóló 25/2010. ( II.17.) határozata 2. pontját.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételéhez.
Határidő: 2010. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2010.(IX.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 68. szám alatti 871/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 68. szám alatt található, 871/1 hrsz-ú 5869 m2
alapterületű ingatlanból megosztását és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését
követően a 871/4 hrsz-ú, 2467 m2 alapterületű telephely megnevezésű ingatlanát a
Freestyle Ok Kft. Balassagyarmat, Rákóczi u. 68. szám alatti bérlő részére elidegeníti az
alábbi feltételekkel:
a) az 871/4/ hrsz-ú ingatlan vételára nettó: 19.040.000.-Ft. Az adásvételt 25 %
áfa terheli, mely összeget a hatályban lévő általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény szerint a vevőnek kell megfizetnie.
b) a vevő köteles megfizetni az ingatlan értékesítésének előkészítésével
kapcsolatos, szerződéskötésig felmerült költségeket összesen: 678.353.-Ft +
áfa.
c) a vételárat egy összegben, az adásvételi szerződés megkötésével
egyidejűleg kell megfizetni,

d) a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Balassagyarmat, Rákóczi u. 68.
szám alatt Mátyás Tiborné 45 m2 alapterületű helyiség bérelőjével külön
megállapodást köt a helyiség használatára, bérletére vonatkozóan,
e) a vevő igazolni köteles, hogy a bérelt helyiségekre helyiségbérleti díjtartozás,
adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap
javára teljesítendő köztartozás nincs.
f) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2. A Képviselő-testület a fentiek szerinti eladási ajánlatát 2010. december 31-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2010. december 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2010.(IX.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti ingatlan bontásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Ifjúság út 2. szám alatti, 2008 hrsz-ú ingatlanon lévő
felépítmények – tekintettel arra, hogy az ingatlan elidegenítésére kiírt pályázati eljárások
rendre eredménytelenül zárultak, illetve az évek óta üresen álló ingatlan műszaki
állapota leromlott, gazdaságosan nem újítható fel – bontását rendeli el.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bontási tervek megrendelésére, a
bontási engedély megkérésére, továbbá a jogerős engedély birtokában a bontási
munkák megrendelésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a tervezési munka megrendelésére: 2010. október 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2010.(IX.29.)
határozata
a Rákóczi u. 3. szám alatti 25 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Rákóczi u. 3. szám alatti balassagyarmati 25. hrsz-ú ingatlant – mint építési telket – a
jelenlegi megtekintett állapotban PLATERO 97 KFT (székhely: Balassagyarmat, Vak
Bottyán út 12.) részére az alábbi feltételekkel idegeníti el:
a. az ingatlan vételára nettó 12.000.000.-Ft. Az adásvételt 25 % áfa terheli.

b. a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
kell megfizetni,
c. az adásvételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés
napjától számított 3 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési
kötelezettség biztosítására - az 1582 m2 területre - eredeti vételáron történő
visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba
bejegyeztetni,
d. az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, a csatlakozás lehetősége
biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik,
e. az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2010. december 31-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza

a

polgármestert

az

adásvételi

szerződés

Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére 2010. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2010.(IX.29.)
határozata
szándéknyilatkozat a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan (Bobula-ház)
bérleti szerződésének meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biztosabb Jövőért
Kistérségi Közhasznú Egyesület (Balassagyarmat, Zichy u. 11. szám) részére
lehetőséget biztosít 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 helyiség bérbeadására, amennyiben a TÁMOP
5.2.5/10 B „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” komponens
pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk eredményes lesz.
2. A Képviselő-testület a bérleti szerződés feltételeiről az Egyesület részérő történő – a
pályázat nyertességéről szóló – igazolás benyújtását követően, külön határozatban
rendelkezik.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2010. október 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2010.(IX.29.)
határozata
a Szabó Lőrinc emléktábla elhelyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
előterjesztésben szereplő kulturális szervezetek, a mellékelt fotón látható Szabó Lőrinc
emléktáblát a Madách híd egyik oszlopán elhelyezzék.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskoláját,
hogy a rendezvény megtartásában működjön közre.
Határidő: 2010. október 9.
Felelős: Csach Gábor alpolgármester
dr. Oravecz Lajosné tagiskola vezető

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2010.(IX.29.)
határozata
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 Tóth Tamásné (sz: ) jogcím nélküli
lakáshasználó részére a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. fsz. 2. szám alatti 28 m2
alapterületű komfortos lakást 2010. 10. 15-től - 2011. 10. 15-ig bérbe adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a jogcím nélküli lakáshasználóval a R. 19. §-ában foglaltak szerint a
bérleti szerződést megkösse.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2010. október 5.
a szerződés megkötésére: 2010. október 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2010.(IX.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. em. 4. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,

Dózsa Gy. u. 39. I. em. 4. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú
lakást Mayerné Sebő Gabriella részére 2010. november 1-től kezdődően 2011.
március 31-ig bérbe adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2010. október 15.
a szerződés megkötésére 2010. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2010.(IX.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 2. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Dózsa Gy. u. 39. földszint 2. szám alatti 33 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú
lakást 2010. november 1-től kezdődően Kardos Ivett () részére 2013. március 31-ig
bérbe adja.
(2) Amennyiben 2010. október 31-ig nem jön létre a lakásbérleti szerződés, akkor
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 komfortfokozatú lakást meghatározott időtartamra
(2015. március 31-ig) szociális alapon történő hasznosítására pályázatot ír ki.
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre 2010. október 15.
A szerződés megkötésére 2010. október 31.
A pályázat kiírására 2010. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2010.(IX.29.)
határozata
nevelési-oktatási intézmények nevelési év, tanév közbeni maximális osztály- és
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában
működő nevelési-oktatási intézmények maximális gyermek- illetve tanulói létszámának
túllépését a 2010/2011. tanévben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Kt.
3. számú melléklete I-II. részének rendelkezései alapján a mellékletben foglaltak szerint
engedélyezi.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a nevelési-oktatási
intézmények vezetőit tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmüket arra, hogy továbbra
is folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek-, illetve tanulói létszámok év közbeni
alakulását és amennyiben más csoportok, osztályok esetében is fenntartói engedély
megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék
be a fenntartóhoz.
Határidő: 2010. szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2010.(IX.29.)
határozata
a Madách liget 14. I. lh. 4. em. 2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Madách liget 14. I. lh. IV. em. 2. ajtószám, 298/6/A/12 hrsz. alatti, 49 m 2 alapterületű
komfortos ingatlant, a megtekintett állapotban, bruttó: 6.000.000.-.Ft, azaz Hatmillió
forint forgalmi értéken elidegeníti Baranyi Zoltánné (szül.: ) és Baranyi Zoltán (szül.: )
szám alatti lakosok részére, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek elidegenítéséről szóló –többször módosított- 14/1997. (IV. 09.) rendelet
4.§-ában foglalt feltételekkel, amennyiben a szerződéskötés időpontjában a fenti
ingatlanra közüzemi; adó és köztartozás nem áll fenn.
2. A vételár 50 %-át, a bruttó 3.000.000.- Ft-ot, azaz Hárommillió forintot a vevők egy
összegben szerződéskötéskor teljesítik.
3. A fennmaradó vételárhátralékot évi 10 % kamat terheli.
4. A vételárhátralékot, valamint a kamatot havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
Amennyiben a vevő 3 havi törlesztőrészletnek megfelelő összegű elmaradást halmoz
fel, eladó jogosult az elállás jogával élni. Ezt egyoldalúan, a vevőhöz címzett
jognyilatkozattal teheti meg, mely a szerződést visszamenőleges hatállyal, az eredeti
állapot helyreállítása mellett megszünteti.

5. A határidőben be nem fizetett törlesztő részletek után a vevő a Ptk. 301. § (1)
bekezdése szerinti (mindenkori késedelmi) kamatot köteles megfizetni. A
vételárhátralék, késedelmi kamat megfizetése alól felmentés nem adható.
6. A Képviselő-testület a fennmaradó vételár-hátralék vonatkozásában jelzálogjogot,
valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki.
7. A szerződéskötéssel és ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a
vevőket terhelik.
8. A Képviselő-testület az ajánlatát 2011. február 15-ig tartja fenn.
9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
10. Balassagyarmat Város Önkormányzata a lakás kiürítési eljárását megindítja.
Határidő: az 1. pont tekintetében a kiértesítésre 2010. október 15.
az 1. pont tekintetében a szerződéskötésre 2011. február 15.
a 9. pont tekintetében 2011. március 1.
Felelős: polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2010.(X.01.) h a t á r o z a t a
a „ Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont
fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a „ Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő
Városközpont fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményét.

2.

A Képviselő-testület
megtételére.

felkéri

a

polgármestert

a

szükséges

intézkedések

Határidő: 2010. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
MEDVÁCZ LAJOS polgármester illetményének megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 3. §. (1) - (2) kezdésében foglaltak alapján MEDVÁCZ LAJOS
polgármester illetményét
2010. október hó 3. napjától bruttó 526.500.-Ft/hó
összegben állapítja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
MEDVÁCZ LAJOS polgármester költségátalányának megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján MEDVÁCZ LAJOS
polgármester költségátalányát 2010. október 3. napjától illetménye 30 %-ában, azaz
157.950.-Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterének megválasztásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §. (1) bekezdésében foglaltak
alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterévé
CSACH

GÁBOR

2660 Balassagyarmat, Viola u. 9/a. szám alatti lakos képviselőt választja meg.

2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármestere
illetményének megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 3. §. (2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján Csach Gábor
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2010. október 13.
napjától bruttó 480.000.-Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Csach Gábor alpolgármester költségátalányának
megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján Csach Gábor
alpolgármester költségátalányát 2010. október 13. napjától illetményének 20 %-ában,
bruttó 96.000.- Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és
Szociális Bizottság
Elnökének:
tagjainak:

Külső tagnak:

DR. CSEKEY LÁSZLÓ képviselőt,
FÁBIÁN GÁBOR
REZNICSEK FERENCNÉ
SZABÓ PÉTER képviselőket
DR. ÁDÁM GYÖRGY-öt
JÓNÁS GÁBOR (Pikuli)-t
KAMARÁS SÁNDOR-t választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

a

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Elnökének:
tagjainak:

külső tagnak:

HUSZÁR PÉTER képviselőt,
SERFŐZŐ BERNADETT
SIKET BÉLA
SZABÓ PÉTER képviselőket
FÉNYES BALÁZS-T
MÁRTON ISTVÁN-t
SINÁGEL JÓZSEF-et választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat
Bizottság
Elnökének:
tagjainak:
Külső tagnak:

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési
PULAY LÁSZLÓ képviselőt,
DR. CSEKEY LÁSZLÓ
HUSZÁR PÉTER képviselőket,
BÁRÁNYNÉ DR. BALÁZS MÁRIA-t
POLONKAI ERZSÉBET-et választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági,
Sport és Művelődési Bizottság
Elnökének:
tagjainak:

Külső tagnak:

ZOLNYÁNSZKI ZSOLT képviselőt,
FÁBIÁN GÁBOR
SERFŐZŐ BERNADETT
SIKET BÉLA képviselőket,
DR. CZIMBALMOS ISTVÁN-t
TORNYOS MÁRTON-t
VARGA LÁSZLÓNÉ-T választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat
Bizottság
Elnökének:
tagjainak:
Külső tagnak:

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

Pénzügyi

LOMBOS ISTVÁN képviselőt,
REZNICSEK FERENCNÉ
ZOLNYÁNSZKI ZSOLT képviselőket,
HERCZEG HAJNALKÁ-t
PALIK FERENC-et választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Medvácz Lajos polgármester Horváth Endre Kiadványi Alapítvány kuratórium elnöki
tisztség betöltéséhez történő hozzájárulásról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) bekezdés b.) bd./ alpontja
alapján hozzájárul, hogy Medvácz Lajos polgármester a Horváth Endre Kiadványi
Alapítvány kuratórium munkájában, mint kuratóriumi elnök részt vegyen.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az alapítvány képviselőjét
értesítse a szükséges intézkedések megtétele miatt.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Medvácz Lajos polgármester Mohácsy József Alapítvány kuratórium elnöki tisztség
betöltéséhez történő hozzájárulásról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) bekezdés b.) bd./ alpontja
alapján hozzájárul, hogy Medvácz Lajos polgármester a Mohácsy József Alapítvány
kuratórium munkájában, mint kuratóriumi elnök részt vegyen.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az alapítvány képviselőjét
értesítse a szükséges intézkedések megtétele miatt.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Medvácz Lajos polgármester
Kertész István Alapítvány kuratórium tagsági tisztség betöltéséhez történő
hozzájárulásról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) bekezdés b.) bd./ alpontja
alapján hozzájárul, hogy Medvácz Lajos polgármester a Kertész István Alapítvány
kuratórium munkájában, mint kuratóriumi tag részt vegyen.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az alapítvány képviselőjét
értesítse a szükséges intézkedések megtétele miatt.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon, valamint
Balassagyarmat Város Alpolgármestere mobiltelefon használatának engedélyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medvácz Lajos
polgármester megbízatásának időtartamára egy hivatali személygépkocsit bocsát
rendelkezésre, személyes használtra. A Képviselő – testület engedélyezi a gépkocsi
belföldi és külföldi hivatalos úton történő, valamint magáncélú használatát is.
2.) A Képviselő – testület a polgármester és az alpolgármester megbízatásának
időtartamára egy – egy mobiltelefont bocsát rendelkezésükre, melyek előfizetői díját,
közterheit, költségeit a költségvetéséből biztosítja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2010. (X.28.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2009 – 2010 évi beszámolójának elfogadásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2009 – 2010 évi
beszámolóját.
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
======================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2010. (X.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása 2009 – 2010 évi beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása 2009 – 2010 évi beszámolóját.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2010. (X.28.) h a t á r o z a t a
az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények
2011/2012. tanévi beiskolázásának meghatározásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület az általa fenntartott egyes
középiskolákban a 2011/2012. 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 2011/2012-es felvételi eljárás
során a 2011. júniusában sorra kerülő tanulói beiratkozásokat a képviselő-testület 2011. július
15-ig meghozandó végleges döntéséig előjegyzésként kezeljék, annak esetleges
megváltoztatásáról – amelyre a szülők és a tanulók teljes körű tájékoztatását követően lesz
mód – a 2011. 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 3,0-as 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 kifejezi azon határozott szándékát, hogy a 2012/2013. tanévtől
kezdődően a városban és a kistérségben működő egészségügyi alap- és szakellátások
megfelelő színvonalának biztosítása érdekében a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskolában (Továbbiakban: szakközépiskola) újra kívánja indítani az egészségügyi
szakmacsoportos oktatást felmenő rendszerben, szakközépiskolai és szakképzési
évfolyamokon, illetve megfelelő társadalmi igény esetén felnőttképzési formában.

Az egészségügyi szakmacsoportos oktatás megalapozott indítása érdekében a Képviselőtestület az alábbi feladatokat határozza meg:
a)

Munkaerő-piaci helyzetfelmérést kell végezni a városi és térségi egészségügyi alap- és
szakellátás terén tevékenykedő intézmények és szervezetek körét érintően.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester, Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
Határidő: 2010. december 31.

b) Tájékoztatni szükséges a város és vonzáskörzete 5 – 7. évfolyamos általános iskolás
diákságát és azok szüleit a bevezetésre tervezett egészségügyi szakközépiskolai oktatás
és szakképzés nyújtotta lehetőségekről, az egészségügyi pályában rejlő lehetőségekről,
ezáltal növelni kell e szakképesítés iránt megnyilvánuló érdeklődés szintjét.
Felelős:
Vadkerty Róbert igazgató
Határidő: 2011. március 31.
c) A szakközépiskola vezetői, tantestületének tagjai, a kórház ápolási igazgatója és
humánerőforrás menedzsmentje, valamint a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Osztályának
köztisztviselői
által
kimunkálandó
ismeretterjesztő
anyagoknak,
prospektusoknak az érintett családokhoz történő eljuttatásával, az egészségügyi pályában
rejlő lehetőségek megismertetését célzó előadások megtartásával inspirálni kell a
pályaválasztás előtt álló szülőket és gyermekeiket annak érdekében, hogy újra vonzóvá
váljon az egészségügyi szakmai ismeretek elsajátítása a térségben.
Felelős: szakközépiskola és egészségügyi intézmények igazgatói,
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. február 28.
d) Szakmai kezdeményező lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az egészségügyi
szakképzés visszanyerje elismertségét helyi és regionális szinten, az egészségügyi
szakmák bekerüljenek a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által kiemelten
támogatott szakmák közé, valamint a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
beiskolázási döntései között prioritásként kerüljenek azok meghatározásra.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2011. március 31.
e) Megfelelő szintű szakmai együttműködést kell kialakítani azokkal az intézményekkel és
szervezetekkel, amelyek Nógrád megye, esetleg az ország más területein egészségügyi
szakképzésében tradicionálisan vannak jelen.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Vadkerty Róbert igazgató
Határidő: a beiskolázás során folyamatosan
f)

A városi és a térségi nevelési oktatási intézmények 5 – 7. évfolyamos tanulói és
szülei körében felmérést kell végezni a bevezetendő egészségügyi szakmai képzés iránt
megnyilvánuló tényleges igények vonatkozásában
Felelős:
Vadkerty Róbert igazgató
Határidő: 2011. június 15.

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: 2011. július 15.
6./

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2010. (X.28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi
belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2011. 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.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2010. (X.28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának
2011-2015. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011-2015. évekre vonatkozó
stratégiai ellenőrzési tervét.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a stratégiai tervben foglaltakat folyamatosan kísérje
figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
204/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a humán papíllómavírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 6. évfolyamos
leányok humán papíllómavírus elleni védőoltásának biztosítását. A védőoltás beadásának
költségeihez a 2011. évi költségvetésében a védőoltások költségének 20%-ával járul hozzá, a
balassagyarmati lakóhellyel rendelkező tanulók részére
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
205/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a város egyes területeinek dohányzásmentes övezetté való nyilvánításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 2010.
decemberi ülésére gondoskodjon rendelet-tervezet előterjesztéséről a város egyes
területeinek dohányzásmentes övezetté való nyilvánításáról az alábbi elemekkel:
- dohányzásmentes övezetnek minősüljön:
- játszótérként nyilvántartásba vett közterületek; minden olyan közterület ahol
játszótéri eszközök találhatók (az érintett közterület ingatlan-nyilvántartási
besorolásától függetlenül)
- városközpont rekonstrukció befejezését követően a megújult Civitas Fortissima tér.
- szabálysértési tényállás kerüljön megfogalmazásra.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. decemberi testületi ülés
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
======================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a 2010. évi Állami Számvevőszék ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja a 2010. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódó
intézkedési tervet.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2010. (X.28.) h a t á r o z a t a
Dr. Megyery István Cs. és Kir. Kamarás, M. Kir. Koronaügyész – helyettes emlékére emléktábla
elhelyezéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárulását adja,
hogy a Magyar Köztársaság Ügyészsége Dr. Megyery István emlékére emléktáblát
helyezze el a Nógrád Megyei Cégbíróság ( 2660. Balassagyarmat, Köztársaság tér 4.
szám alatti) épületén az alábbiak szerint:
- az emléktábla süttői vörös márványból készül, melyen arany betűkkel az alábbi felirat olvasható:
Dr. MEGYERY ISTVÁN
(Vasmegyer, 1859 – Budapest, 1931 )
CS. ÉS KIR. KAMARÁS,
M.KIR.KORONAÜGYÉSZ – HELYETTES,
JOGI ÍRÓ EMLÉKÉRE
AKI ÜGYÉSZI PÁLYAFUTÁSÁT
BALASSAGYARMATON KEZDTE.

Állíttatta:
A Magyar Köztársaság ügyészsége,
2010.

2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Főügyészségnek a
döntésről való kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2010. (X.28.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 2., 2/A szám alatti épületek beruházási és felújítási munkái
költségeinek viseléséről szóló megállapodást jóváhagyó 148/2010.(VIII.19.) határozatnak - a
Nógrád Megyei Önkormányzattal által kezdeményezett - módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 148/2010.(VIII.19.) határozat
alapján, a Balassagyarmat, Patvarci u. 2., 2/A szám alatti épületek beruházási és felújítási
munkáinak elvégzéséről szóló, a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás
módosításának kezdeményezését nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a Patvarci u. 2. szám
alatti ingatlanon elvégzett munkák költségei utólagosan merültek fel.
Az alap-megállapodás 8/c. pontja szerinti előzetes egyeztetés nem történt meg.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is a 148/2010.(VIII.19.)
határozat mellékletét képező megállapodás tervezet 2. és 3. pontjában rögzített munkarészek
tényleges költségei 50%-ának megfizetését tartja magára nézve kötelezőnek.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségek intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2010. (X.28.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A szám alatti 438 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A
szám alatti 438 hrsz-ú 635 m2 alapterületű lakóház, udvar megnevezésű ingatlant a megtekintett
állapotban, pályázati eljárás keretében - versenytárgyalás útján - elidegenítésre meghirdeti az
alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 8.000.000.-Ft +25% Áfa összesen: 10.000.000.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.)
rendelet 1.számú mellékletében foglaltak szerinti 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 2010. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2010.(X.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, 1835/113 és 1835/114 hrsz-ú ingatlanok (Springa-domb) hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében,
versenytárgyalás útján kívánja elidegeníteni az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat
1835/113 és 1835/114 hrsz-ú ingatlanokat alábbi feltételekkel:
- induló ár: bruttó 86.000.000.-Ft,
- az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
- fizetés módja: egyösszegben, a szerződéskötéssel egyidejűleg,
- a 1835/113 hrsz-ú ingatlant gázvezetési szolgalmi jog terheli,
- mindkét ingatlan Patvarci út felőli végén biztosítani kell a vezetékjogot a meglévő 20 kV-os
elektromos légvezeték fennmaradásához,
- az ajánlattevőnek vállalnia kell a további telekalakítás költségeit,
- az ingatlanok beépítése Balassagyarmat Város Szabályozási tervében meghatározottak
szerint történhet, amennyiben a pályázati eljárás nyertesének a terület beépítésével
kapcsolatos elképzelései eltérnek a jelenlegi szabályozási tervtől, abban az esetben a
tervmódosítás költségei a leendő vevőt terhelik,
- az ingatlanok közműveinek kiépítése a vevő feladata és költsége.

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárásnak az önkormányzat vagyonáról
és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. (IV.27.) rendelet 1. számú mellékletében
foglaltak szerinti kiírására, illetve több ajánlat beérkezése esetén a versenytárgyalás
lefolytatására.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat
érkezik a pályázati kiírásra, és az eljárás eredményes, úgy a pályázati eljárás nyertesével
az adás-vételi szerződést kösse meg.
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
ingatlanok hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: az első pályázat kiírására: 2010. november 15.
Felelős:

a 2./ és 4./ pontban Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
a 3./ pontban
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2010. (X. 28.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 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 lakásra az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 4.
§-ban foglaltak szerint - költségalapú lakbérrel történő bérbeadás jogcímén - pályázatot ír ki.

2.

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.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A pályázat kiírására 2010. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2010. (X.28.) h a t á r o z a t a
a Bercsényi utca 3. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában benyújtandó felterjesztésről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 101.§-a alapján felterjesztéssel él az Országos Igazságügyi Tanácshoz, a
Legfőbb Ügyészséghez valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a
Balassagyarmat, Bercsényi u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában és javasolja az
érintett ingatlan megvásárlását, a Nógrád Megyei és a Balassagyarmati Városi Bíróság, továbbá a
Nógrád Megyei Főügyészség és a Balassagyarmati Városi Ügyészség elhelyezése érdekében.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

======================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Gimnázium
(továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának preambulumát az alábbi szövegre módosítja:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:”
2.

Az alapító okirat 7., 14., 15., 17. pontja hatályát veszti.

3.

Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció
szerint” című 8. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” elnevezésre
változik.

4.

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjában felsorolt TEÁOR
kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki:

▪
▪
▪
▪
5)

TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjának táblázatában a
„2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó szakfeladatszámok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. Ezzel logikai
összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 13. pont
táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és szakfeladat-számokkal
egészül ki:
TEÁOR
TEÁOR 8559

Szakfeladat
Szakfeladat-szám
Iskolarendszeren
kívüli
nem
855931
szakmai oktatás
TEÁOR 8560
Pedagógiai
szakszolgáltató
856011
tevékenység*
TEÁOR 6820
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
682002
üzemeltetése
TEÁOR 8110
Építményüzemeltetés
811000
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, külön
megállapodás alapján.
6)

A határozat 1-5. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba.

7)

A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 154/2010. (VIII. 19.)
határozatot hatályon kívül helyezi.

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. október 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
8)

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Kollégium
(továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának preambulumát az alábbi szövegre módosítja:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:”

2.

Az alapító okirat 8., 14., 15., 17. pontja hatályát veszti.

3.

Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció
szerint” című 9. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” elnevezésre
változik.

4.

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjában felsorolt TEÁOR
kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki:
▪ TEÁOR 7710 Gépjárműkölcsönzés
▪ TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
▪ TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés

5.

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjának táblázatában a
„2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó szakfeladatszámok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. Ezzel logikai
összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 13. pont
táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és szakfeladat-számokkal
egészülnek ki:
TEÁOR
TEÁOR 5590
TEÁOR 5590
TEÁOR 5629
TEÁOR 5629
TEÁOR 8559
TEÁOR 7710
TEÁOR 5520
TEÁOR 5621
TEÁOR 8110

Szakfeladat
Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban tanulók számára
Egyéb
m.n.s.
szálláshelyszolgáltatás
Iskolai intézményi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Nappali
rendszerű
iskolai
oktatásban részt vevő tanulók
kollégiumi externátusi nevelése
Személygépjármű kölcsönzése
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Rendezvényi étkeztetés
Építményüzemeltetés

Szakfeladat-szám
559011
559099
562913
562920
855921
771100
552001
562100
811000

6.

A határozat 1-5. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba.

7.

A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 153/2010. (VIII. 19.)
határozatot hatályon kívül helyezi.

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. október 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
8.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának preambulumát az
alábbi szövegre módosítja:

„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:”
2)

Az alapító okirat 8., 15., 16. és 18. pontja hatályát veszti.

3)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció
szerint” című 9. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” elnevezésre
változik.

4)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjában felsorolt TEÁOR
kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki:
▪ TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
▪ TEÁOR 4771 Ruházati kiskereskedelem
▪ TEÁOR 4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
▪ TEÁOR 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
▪ 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

5)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjának táblázatában a
„2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó szakfeladatszámok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. Ezzel logikai
összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 14. pont
táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és szakfeladat-számokkal
egészülnek ki:
TEÁOR

Szakfeladat
Szakfeladat-szám
Iskolarendszeren
kívüli
nem
855931
TEÁOR 8559
szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai
855932
oktatás
TEÁOR 5629
Munkahelyi étkeztetés
562917
TEÁOR 4771
Ruházati kiskereskedelem
477100
TEÁOR 4772
Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
477200
TEÁOR 4759
Bútor, világítási eszköz, egyéb
475900
háztartási cikk kiskereskedelme
TEÁOR 5621
Rendezvényi étkeztetés
562100
TEÁOR 6820
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
682002
üzemeltetése
TEÁOR 8110
Építményüzemeltetés
811000
TEÁOR 5520
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
552001
TEÁOR 8560
Szakképzési
és
felnőttképzési
856091
támogatások
TEÁOR 8560
Pedagógiai
szakszolgáltató
856011
tevékenység*
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, külön
megállapodás alapján.
6)

A határozat 1-5. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba.

7)

A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 156/2010. (VIII. 19.)
határozatot hatályon kívül helyezi.

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. október 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
8)

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
===========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
216/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakközépiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának preambulumát az
alábbi szövegre módosítja:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:”

2)

Az alapító okirat 7., 14., 15. és 17. pontja hatályát veszti.

3)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció
szerint” című 8. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” elnevezésre
változik.

4)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjában felsorolt TEÁOR
kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki:
▪ TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

5)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjának táblázatában a
„2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó szakfeladatszámok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. Ezzel logikai
összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 13. pont
táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és szakfeladat-számokkal
egészülnek ki:
TEÁOR

Szakfeladat
Szakfeladat-szám
Iskolarendszeren kívüli szakmai
855932
TEÁOR 8559
oktatás
Iskolarendszeren
kívüli
nem
855931
szakmai oktatás
TEÁOR 6820
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
682002
üzemeltetése
TEÁOR 8110
Építményüzemeltetés
811000
TEÁOR 8560
Szakképzési
és
felnőttképzési
856091
támogatások
TEÁOR 8560
Pedagógiai
szakszolgáltató
856011
tevékenység*
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, külön
megállapodás alapján.

6)

A határozat 1-5. pontjában részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba.

7)

A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 155/2010. (VIII. 19.)
határozatot hatályon kívül helyezi.

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. október 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
8)

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
217/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
1)

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szondi
György
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító
okiratának preambulumát az alábbi szövegre módosítja:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:”

2)

Az alapító okirat 8., 15., 16., és 18. pontja hatályát veszti.

3)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció
szerint” című 9. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” elnevezésre
változik.

4)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjában felsorolt TEÁOR
kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki:
▪ TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
▪ TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjának táblázatában a
„2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó szakfeladatszámok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. Ezzel logikai
összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 14. pont
táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és szakfeladat-számokkal
egészülnek ki:
TEÁOR
TEÁOR 8559
TEÁOR 6820
TEÁOR 8110

Szakfeladat
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás
Iskolarendszeren
kívüli
nem
szakmai oktatás
Lakóingatlan bérbeadása
Építményüzemeltetés

2010. január 1-jétől
hatályos
szakfeladat-szám
855932
855931
682001
811000

TEÁOR 8560

Szakképzési
és
felnőttképzési
856091
támogatások
TEÁOR 8560
Pedagógiai
szakszolgáltató
856011
tevékenység*
TEÁOR 5520
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
552001
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, külön
megállapodás alapján.
6)

Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjának táblázatából a
„Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési
szervnél 850001” szövegrész törlésre kerül.

7)

A határozat 1-6. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba.

8)

A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 152/2010. (VIII. 19.)
határozatot hatályon kívül helyezi.

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. október 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
9)

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
218/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportintézmények
(továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának preambulumát az alábbi szövegre módosítja:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt –
alapító okiratot adja ki:”
2) Az alapító okirat 6., 10., 11., és 13. pontja hatályát veszti.
3) Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció
szerint” című 7. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre”
elnevezésre változik.
4) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 9. pontjában felsorolt TEÁOR
kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki:
▪ TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés
5) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 9. pontjának táblázatában a
„2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó
szakfeladat-számok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek.
Ezzel logikai összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a
14. pont táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és szakfeladatszámokkal egészülnek ki:

Szakfeladat-szám
TEÁOR
TEÁOR 5530
TEÁOR 6820
TEÁOR 8110

Szakfeladat
Kempingszolgáltatás
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
Építményüzemeltetés

553000
682002
811000

6) A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának 20. pontjában „Az intézmény
rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú ingatlanok” között felsorolt
„2660 Balassagyarmat, Ady Endre u. 27., hrsz. 46; 1247 m2 földterület, amelyből 64 m2 a
központi iroda” szövegrészt az alábbira módosítja:
▪

2660 Balassagyarmat, Ady Endre u. 27., hrsz. 46/2; 757 m2 ingatlan

7) A határozat 1-6. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba.
8) 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. október 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

======================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
219/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Esélyegyenlőségi Fóruma Cselekvési Tervének jóváhagyásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi Fórum
2010. szeptember 30-ától 2011. szeptember 30-áig tartó időszakra szóló Cselekvési Tervét a
mellékelt tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Esélyegyenlőségi Fórum működését
kísérje figyelemmel, és a Cselekvési Tervben foglalt feladatok megvalósulásának állapotáról
2011. szeptember 30-át követően tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
220/2010. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának felújítása tárgyú
pályázat visszavonására
4. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázati felhívására benyújtott, a balassagyarmati
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának felújítása tárgyú pályázatát.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. november 3.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2010.(X.28.) h a t á r o z a t a
a Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
megkötendő megbízási szerződés elfogadásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében a IV. számú körzet felnőtt háziorvosi
feladatainak ellátásával megbízza a Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságot (Rövidített nevén: Dr. Váradi Erzsébet Kft.), melynek képviseletében Dr.
Váradi Erzsébet személyes közreműködőként köteles az általa korábban egyéni vállalkozóként
ellátott háziorvosi feladatokat végezni.

2./

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja az Önkormányzat és a
Dr. Váradi Erzsébet Kft. között megkötendő MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-t.

A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az Önkormányzat és Dr. Váradi
Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal megkötött, a 38/1995.(II.21.) számú határozattal
elfogadott, valamint az azt módosító 107/1996.(V.7.), 160/1997.(X.21.), valamint a 229/2001
(XII.20.) határozatokkal módosított megbízási szerződést.
Határidő: 2010. október 29. (a megbízási szerződés aláírására)
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
3./

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2010.(X.28.) h a t á r o z a t a
Széles Gábor és Szélesné Gyebnár Anett Balassagyarmat, Kondor E. u. 2. szám alatti
lakásépítés lakáscélú kölcsönének pénztartozásra vonatkozó kamatának rendezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Széles Gábor
(sz.: …………………..) és Szélesné Gyebnár Anett (sz.: ………………………….) a
Balassagyarmat, 2910/62 hrsz-ú, természetben a Balassagyarmat, Kondor E. u. 2. szám alatti
családi ház építéséhez igénybe vett lakáscélú kölcsön Ptk. pénztartozásra vonatkozó kamatainak
teljes összegét méltányosságból elengedi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2010. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
223/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. 8.
szám alatt lévő 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlanon lévő Madách
Filmszínház és a hozzátartozó álló-és fogyóeszközök 2011. december 31-ig szóló
üzemeltetésére a határozat mellékletét képező tartalommal - ajánlatok bekérése útján pályázatot ír ki.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat érkezik a pályázati
felhívásra, úgy a soron következő képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be a
beérkezett ajánlatokat (ajánlatot).
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is
eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.
3. 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.
4. A Képviselő-testület 2011. január 31-ig meghosszabbítja a Filmszínház üzemeltetési szerződését
a jelenlegi üzemeltetővel.
Határidő: az első pályázat kiírására: 2010. december 15.
Felelős: Ajánlatok beterjesztésére: Medvácz Lajos polgármester
Pályázat kiírásáért: Dr.Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keretében AJÁNLATOK bekérése
útján meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. 8. szám alatt
lévő 1614 hrsz-on nyilvántartott ingatlanon lévő Madách Filmszínházat (mely magába foglalja a
filmszínházat, pizzériát, sörözőt és egy lakást) és a hozzátartozó álló-és fogyóeszközöket
üzemeltetésre, megtekintett állapotban az alábbi feltételekkel:
az ingatlant továbbra is filmszínházként kell működtetni, minimum napi három
előadással,
az üzemeltető köteles az önkormányzat részére évente hat alkalommal az
önkormányzat által szervezett rendezvények megtartása céljából igény szerinti
termet biztosítani térítésmentesen.

2.

Az üzemeltetési szerződés határozott időre, legfeljebb 1 évre, 2011. december 31-ig köthető.

3.

Az ajánlatkérő elvárása, hogy a pályázó rendelkezzen filmszínház működtetésében, kulturális
területen szerzett széleskörű gyakorlattal, valamint megfelelő referenciával.

4.

Az ingatlan üzemeltetésével, állag megóvásával, karbantartásával kapcsolatos költségek az
üzemeltetőt terheli.

5.

Az üzemeltető az ingatlanon felújítási munkákat, csak az önkormányzat előzetes
hozzájárulásával végezhet. A felújítási munkákról azok finanszírozásáról, valamint a
költségviselésről a felek külön megállapodást kötnek a felújítási munkák esedékességét
megelőzően.

6.

A Filmszínház üzemeltetése, bérlete másnak át nem engedhető. Az üzemeltető alkalomszerűen
hasznosíthatja az ingatlant.

7.

Érvényes ajánlatokat tehet, ha a pályázó
gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság, egyéni vállalkozó
megfelelő szakmai képesítetéssel rendelkezik,
legalább öt éves hasonló terület szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,
nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
A pályázónak valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie, és ezek igazolását az
ajánlatnak tartalmaznia kell. A hiányzó adatok később nem pótolhatóak.

8.

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban „Pályázat a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti
Filmszínház üzemeltetésére” pályázati jeligével Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660
Balassagyarmat, Pf: 58.) címezve kell benyújtani:
2010. december 30. 12,00 óráig beérkezőleg

9.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó adatait,
- jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén harminc
napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén a vállalkozói igazolvány
másolata,
- Ellenőrizhető referenciákat,
- Üzemeltetési tervet, a pályázónak az üzemeltetéssel kapcsolatos elképzeléseit, bemutató
terveit

10.

Az ajánlatok bontására
2011. január 04-én 11.00 órakor
kerül sor külön értesítés nélkül a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében.

11.

Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő képviseletében a polgármester, a jegyző vagy az általuk
megbízott személy, az ajánlattevők vagy képviselőik, az ügy előadója, valamint a
jegyzőkönyvezető lehetnek jelen.
Az ajánlatok bontásán meghatalmazással részvevőknek meghatalmazásuk eredeti
példányát csatolni kell az eljárásról készítendő jegyzőkönyvhöz.

12.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

13.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is
eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.

Balassagyarmat, 2010…………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
224/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10.
szám alatti 118 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséget az
ellátási szerződésben rögzített időpontig, de legkésőbb 2011. december 31-ig, térítésmentesen
meghatározott időtartamra, Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmat
Területi Szervezete) használatába adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 1.pontban: 2010. december 31.
2.pontban: folyamatos
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
225/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosításáról
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 2011. december 31-ig, Magyar
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmat Területi Szervezete) használatába
adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására azzal,
hogy a használati szerződés tartalmazza az alábbi szövegrészt: „A Magyar Vöröskereszt
Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmat Területi Szervezete) az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanban lakóhely, illetve tartózkodási hely létesítését csak a
polgármester hozzájárulásával kezdeményezheti a lakcímnyilvántartó hatóságnál.”.
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 ingatlan felszabadítása vagy esetlegesen más helyszínen
történő kialakítása céljából, mely vonatkozásában a 2011. júniusi ülésre előterjesztés kerüljön
benyújtásra.
Felelős: 2. pontban: Medvácz Lajos polgármester
3. pontban: Medvácz Lajos polgármester és Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2. pontban: 2010. december 31.
3. pontban: 2011. júniusi testületi ülés
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
226/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth u. 39. fölszint 6. szám alatti ingatlan
/Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete részére történő/ hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irodai jellegű tevékenység
folytatása érdekében bérbe adja a Balassagyarmat, Kossuth u. 39. fsz. 6. szám alatti, 1665 hrszon lévő, 88 m2-es ingatlant a Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesület részére 5 évre,
2010. január 01-től 2015. december 31-ig, 1.786.- Ft/m2/év + ÁFA kezdő bérleti díjjal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban, valamint a 15/2004.
(V.21.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a bérleti szerződést
megkösse.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
227/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
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 önkormányzati fenntartású
költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - 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 pályázat kiírásához szükséges intézkedések
megtételére.
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a
pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő – testületi ülésre, döntés céljából terjessze
be.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő – testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: A pályázat kiírására 2010. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
228/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007. (XI. 01.) rendelet módosítására vonatkozó
tervezet megküldéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007. (XI. 01.) rendelet
módosításának tervezetét.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2. pontban 2010. november 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Melléklet
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2010.(………….) önkormányzati r e n d e l e t e
a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007.(XI.01.) rendelet módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e.)
pontjában, továbbá az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjában és a 48. § (1)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a 12/1983.(V.12.) MT rendelet 25. §-ában
foglaltakra, a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2010. (XI. 01.) rendelet (továbbiakban: R)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A R 1.§ /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3)„A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az 1. számú mellékletben megjelölt tevékenységek végzése
során járművön, nyílt-, illetve zárt téren üzemeltetett hangosító berendezések használatára,
valamint a kisvárosi és kertvárosi lakóövezetekben végzett kisipari, kézműipari termelőszolgáltató tevékenységekre.”
2.§
A R 3. §-a az alábbi (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Kisvárosi és kertvárosi lakóövezetek telkein, illetve a telkeken álló épületekben, építményekben
kisipari, kézműipari termelő- szolgáltató tevékenységet a nyugodt lakókörnyezet megóvása
érdekében hétköznap 06,00 óra és 22,00 óra között lehet végezni.
(10)

A (9) bekezdésben írt lakóövezetekben:
06,00 órától 14,00 óráig 50 dBa,
14,00 órától 22,00 óráig 40 dBa,
22,00 órától 06,00 óráig 35 dBa
hangnyomásszintet meg nem haladó mértékű lehet a zajterhelés.”
3.§

A R 6.§ /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
•

„A rendelet 3. § (2), (3), (5), (6), (7),(9( és (10) bekezdéseiben foglaltak megsértése
szabálysértésnek minősül, amely miatt a szabálysértési hatóság 50.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújthatja az elkövetőt.”
4.§

Hatálybalépési rendelkezés – a vélemények megérkezésének függvényében.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
229/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása módosításának
jóváhagyásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási
megállapodásának módosítását.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodása módosításának
jóváhagyásáról értesítse a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsának elnökét.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2010. november 30.

Medvácz Lajos
polgármester

Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -a 229/2010. (XI.25.) határozat melléklete
A NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.), képviselője
Medvácz Lajos polgármester,
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviselője Becsó Zsolt elnök,
Nógrádsáp Község Önkormányzata (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7.), képviselője Pintér Bertalan
polgármester,
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), képviselője Székyné dr.
Sztrémi Melinda polgármester,
Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.), képviselője Stayer László polgármester,
mint a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tagjai
a szakképzéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok végrehajtására 2008. május 29-én kötött Társulási
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítására az alábbi feltételek szerint állapodnak meg:
o

A Megállapodás I. Általános rendelkezések pontja az alábbiak szerint módosul:
„I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

•

A társulás megnevezése: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (a továbbiakban: Társulás)
A társulás rövid neve: Nógrád TISZK
A társulás székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

•

A társulás alapításának időpontja: 2008. június 1.

•

A társulás jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv. Működése során
- külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

•

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás térségi integrált szakképző központ. A társulás a
szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet.

•

A társulás bélyegzője: „Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, Salgótarján” felirattal ellátott
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével

•

A társulás működési területe: a Társulásba tagként belépő önkormányzatok közigazgatási területe

•

A társulás tagjainak neve és székhelye:

Balassagyarmat Város Önkormányzata
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.
Nógrád Megye Önkormányzata
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Nógrádsáp Község Önkormányzata
2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
•

A társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: 765 341

•

A társulás alaptevékenysége:
Szakágazati besorolása: 841211 Oktatás igazgatása
Szakfeladat száma és megnevezése:
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
749031 Módszertani szakirányítás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésésre felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társulás alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.

10.) A társulás vállalkozási tevékenysége:
Szakfeladat száma és megnevezése:
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
A társulás vállalkozási tevékenysége az összbevétel 30 %-át nem haladhatja meg. A vállalkozás eredményét
az alaptevékenység ellátására köteles fordítani.”

o

A Megállapodás II. pontja az alábbi 20. ponttal egészül ki:

„20.) Szervezi és koordinálja a központi képzőhelyeken folyó gyakorlati képzést.”
o

A Megállapodás III/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges:
•
a Társulási megállapodás jóváhagyásához,
•
a Társulási megállapodás módosításához,
•
a Társulási megállapodás megszüntetéséhez,
•
a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
•
a társulásból történő rendkívüli kilépés esetén.”
o

A Megállapodás IV/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási
Tanács tagjai költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkeznek szavazattal. A tárgyévi költségvetési
hozzájárulás arányának meghatározása az adott tanévben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §
(6) bekezdésében meghatározott Országos statisztikai adatgyűjtési programban a közoktatási intézmények által
kötelezően szolgáltatott, október 1-jei nyitó létszámok alapján történik.
Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével.”
o

A Megállapodás IV/3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.) Szavazni személyesen, vagy a 2.) pontban meghatározott személy által lehet.
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, nyílt szavazással. A választás során
figyelemmel kell lenni arra, hogy Balassagyarmat és Salgótarján térsége is képviselve legyen. Az elnök és
elnökhelyettesek személyére a Társulási Tanács tagjai tesznek javaslatot. Az önkormányzati választások évében
az új polgármesterek, illetve a megyei közgyűlés elnökének megválasztását követő 3 hónapon belül a Társulási
Tanács tisztújítást tart.
Az elnök és elnökhelyettes tisztsége megszűnik:
a) az új elnök és elnökhelyettes megválasztásával,
b) Társulási Tanácsi tagságának megszűnésével,
c) a társulás megszűnésével,
d) halálával,
e) a tisztségről történő lemondással.
A Társulási Tanács elnökének feladatai:
a) képviseli a Társulást,
b) összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését,
c) aláírja az ülés jegyzőkönyvét,
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkacsoport igazgatója felett, kivéve a kinevezési, felmentési,
fegyelmi és kártérítési jogköröket,
e) felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását.”
o

A Megállapodás IV/5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.) A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén
az elnök által kijelölt elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti.
Az ülés helye: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Kihelyezett ülés tartható a TISZK
székhelyén vagy más társulási tag székhelyén.”
o

A Megállapodás IV/12. pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a Megállapodás IV/13.-IV/18. pontjainak
jelölése IV/12.-IV/17. pontra változik.

o

A Megállapodás IV/12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.) A Társulási Tanács szakmai bizottságokat, Igazgatók Tanácsát, valamint Tanácsadó Testületet hoz létre. A
szakmai bizottságokban az intézmények szakmai delegáltjai vesznek részt, fő tevékenységük szakmai
kérdésekben történő egyeztetés. Az Igazgatók Tanácsát a térségi integrált szakképző központban résztvevő
intézmények vezetői alkotják, a tanács az iskolákat érintő előterjesztéseket véleményezi. A Tanácsadó Testület a
szakképzési szerkezet és a beiskolázási stratégia kialakításában lát el javaslattevő, véleményező szerepet a
gazdálkodó szervezetek, szakmai érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselőinek részvételével.”
o

A Megállapodás IV/15. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.) A nem önkormányzati fenntartású szakképző intézményt működtető fenntartókkal, felsőoktatási
intézményekkel, stb. a szakképzés szervezése tárgyában kötendő megállapodásról a Társulási Tanács dönt.”
o

A Megállapodás IV/17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.) A Társulási Tanács minősített többséget igénylő döntései:
1.2 a Területi Munkabizottság javaslatától eltérő döntés meghozatala,
1.3 a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása,
1.4 a fejlesztési tervének, stratégiájának elfogadása,
1.5 a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
1.6 a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása,
1.7 a Társulási Tanács munkacsoportja igazgatójának kinevezése, felmentése, fegyelmi és
kártérítési eljárás indítása,
1.8 a Társulás éves költségvetésének elfogadása, módosítása és a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása,
1.9 tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról történő döntés,
1.10 pályázat beadása 1 millió forint önrész feletti összeg vállalása esetén, és 10 millió Ft feletti
támogatási értékű pályázatoknál,
1.11 fejlesztési irányok, projektek meghatározása,
1.12 források felhasználásának meghatározása,
1.13 a szakmai programok tekintetében az iskolák pedagógiai programjának jóváhagyásával
kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása esetén,
1.14 a 9. évfolyamos szakképzési beiskolázás szakmacsoportos profilja kérdésében a regionális
fejlesztési és képzési bizottság által támogatott szakképző évfolyamokra történő beiskolázások
alapján az egyetértési jog gyakorlása esetén,
1.15 a nem önkormányzati fenntartású szakképző intézményt működtető fenntartókkal, felsőoktatási
intézményekkel stb. szakképzés szervezése tárgyában kötendő megállapodások megkötése és
módosítása esetén.”
o

A Megállapodás V/1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.) A társulás vagyonát képezik a mérleg eszköz oldalán lévő:
- befektetett eszközök
- immateriális javak
- tárgyi eszközök
- befektetett pénzügyi eszközök
- üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
ill. vagyonkezelésbe vett eszközök.
- forgó eszközök
- készletek
- követelések
- értékpapírok
- pénzeszközök
- egyéb aktív pénzügyi elszámolások.”
o

A Megállapodás V/3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.) A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.”
o

A Megállapodás a következő V/4-V/6. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi V/4-V/10. pontok
jelölése V/7.-V/13. jelölésre változik:

„4.) A vagyon feletti rendelkezési jog: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a Társulási
megállapodás alapján.
5.) A vagyonkezelés végrehajtásáért a munkacsoport a felelős. A munkacsoport vagyonkezelési feladatait, a
vagyonkezelés rendjét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a Társulási megállapodás és a társulás
szabályzatai határozzák meg
6.) A társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a munkacsoport pénzügyi vezetője látja el a számára
meghatározott munkaköri leírás alapján.”
o A Megállapodás V/12. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.) A Társulás költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet szerint Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza.”
o

A Megállapodás VII. pontjának 3. és 4. bekezdése, valamint 1. sz. melléklete hatályát veszti, ezzel
egyidejűleg a 2. sz. mellékletének számozása 1. sz. mellékletre módosul.

o

Jelen megállapodás módosítás 2011. január 1. napján lép hatályba.

o

A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 229/2010.(XI.25.) sz. határozatával elfogadta.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2010. (…….) Kgy. sz. határozatával elfogadta.
Nógrádsáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2010. (…….) sz. határozatával elfogadta.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …/2010. (…….) Öh. sz. határozatával
elfogadta.
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2010. (…….) sz. határozatával elfogadta.
Salgótarján, 2010………………………….
Ellenjegyezte:
____________________________
Medvácz Lajos
Balassagyarmat Város
polgármestere

___________________________
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

____________________________
Becsó Zsolt elnök
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

___________________________
dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

____________________________
Pintér Bertalan
Nógrádsáp Község
polgármestere
____________________________
Székyné dr. Sztrémi Melinda
Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármestere
_______________________________
Stayer László
Szécsény Város polgármestere

___________________________
Koplányi János
körjegyző
___________________________
dr. Kádár Zsombor
jegyző
________________________
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
nevelési-oktatási intézmények nevelési év, tanév közbeni maximális osztály- és csoportlétszám
túllépésének engedélyezéséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézmények maximális gyermek-, illetve tanulói létszámának túllépését a
2010/2011. tanévben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102.
§ (2) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Kt. 3. számú melléklete I-II.
részének rendelkezései alapján a mellékletben foglaltak szerint engedélyezi.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a nevelési-oktatási
intézmények vezetőit tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmüket arra, hogy továbbra is
folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek-, illetve tanulói létszámok év közbeni alakulását
és amennyiben más csoportok, osztályok esetében is fenntartói engedély megadása válik
szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék be a fenntartóhoz.
Határidő: 2010. november 30., illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos
Dr. Tőzsér Zsolt
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
231/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Szent Imre u. 1/A. II. em. 9. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szent Imre u.
1/A. II. em. 9. ajtószám alatti 35 m2 alapterületű – egy szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba WCvel, éléskamra helyiségekből álló – komfortos lakást 2010. december 1-től határozott
időtartamra 2013. március 31-ig szociális alapon Baranyi János (szül.: an.: ) részére bérbe adja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2010. november 29.
a szerződés megkötésére 2010. december 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgató
Medvácz Lajos
Dr. Tőzsér Zsolt
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
232/2010.(XI.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth u. 50. fsz. 3. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth u.
50. fsz. 3. szám alatti 71 m2 alapterületű – kettő szoba, konyha, étkező, háló, fürdőszoba WC-vel,

tüzelőtároló helyiségekből álló – komfortos lakásra határozott időtartamra (2015. március 31-ig)
szociális alapon történő hasznosítására pályázatot ír ki.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a pályázat kiírására 2010. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos
Dr. Tőzsér Zsolt
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
233/2010.(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 elvben támogatja, hogy Bálint Fruzsina, a Kiss Árpád Általános Iskola
Dózsa György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.: ) 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 a Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, valamint a Balassi Bálint Gimnáziumot a város
tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2010. december 10.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
234/2010.(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 elvben támogatja, hogy Koplányi Kitti, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.: ) 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 a Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, valamint a Balassi Bálint Gimnáziumot a város
tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2010. december 10.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
235/2010.(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 elvben támogatja, hogy Plangár Petra, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.: .) 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 a Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, valamint a Balassi Bálint Gimnáziumot a város
tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2010. december 10.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
236/2010.(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 elvben támogatja, hogy Szvetlik Bianka, a Kiss Árpád Általános Iskola
Dózsa György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.: .) 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 a Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, valamint a Balassi Bálint Gimnáziumot a város
tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2010. december 10.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
237/2010.(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 elvben támogatja, hogy Szlatinszky Ivett, a Kiss Árpád Általános Iskola
Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.: ) 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 a Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, valamint a Balassi Bálint Gimnáziumot a város
tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2010. december 10.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
238/2010.(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 elvben támogatja, hogy Gombolai Dávid, a Kiss Árpád Általános Iskola
Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Lc.: .) 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 a Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, valamint a Balassi Bálint Gimnáziumot a város
tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2010. december 10.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
239/2010.(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 elvben támogatja, hogy Gombolai Dorina, a Kiss Árpád Általános Iskola
Szabó Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Lc.: .) 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 a Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, valamint a Balassi Bálint Gimnáziumot a város
tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2010. december 10.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő - testületének
240/2010. (XII.17.) határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetet az irányított betegellátási modellkísérletben
való részvételéért megillető támogatással kapcsolatos nyilatkozat jóváhagyásáról

1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomással bír arról, hogy a Dr.
Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet (Továbbiakban: Kórház) 2004 – 2005-ben részt vett a
Nógrád Megyei Tüdőgyógyintézet, majd a Nógrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
Szent Lázár Megyei Kórház által működtetett Irányított Betegellátási Modellkísérletben (későbbi
elnevezés szerinti Irányított Betegellátási Rendszer). E tevékenységet a Kórház a szerződésben
vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével elvégezte, amelyért a szerződés és
vonatkozó jogszabályok szerinti díjázást csak részben kapta meg, tekintettel arra, hogy a Megyei
Kórház, mint szervező sem jutott hozzá a szerződés szerinti elszámolás alapján járó teljes
összeghez. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ki nem fizetett tőke és annak
jogszabály szerinti kamatait a Fővárosi Bíróság 63.P.24.865/2007/27. számú ítélete tartalmazza.

2./

A Képviselő-testület – a peren kívüli egyezség létrehozása és a kötelezett alperes mielőbbi
teljesítése érdekében – jóváhagyja a fenntartásában működő Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézetnek (2660, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.) a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 301/A § (2) bekezdése szerint megítélt késedelmi kamatról való
lemondó nyilatkozatát, amely összegre a Fővárosi Bíróságon az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár ellen az irányított Betegellátási Modellkísérlet kapcsán a szerződésből eredő fizetési
kötelezettség teljesítése iránt kezdeményezett 63.P.24.865/2007/27. számú perben hozott, nem
jogerős ítélet alapján jogosult.

3./

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről értesítse a Dr. Kenessey Albert
Kórház – Rendelőintézetet, továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. december 17.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
241/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a
a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
feladatainak racionálisabb ellátása, az önkormányzat működőképességének fenntartása,
valamint az igazgatási költségek csökkentése érdekében 2010. december 27-ei hatállyal a
Polgármesteri Hivatalban létszámcsökkentést hajt végre, melynek során 3 álláshely
végleges megszüntetését rendeli el és a hivatal létszámát 95 főben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket valamint
a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos
egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló
8/2005.(II.8.) PM rendeletben foglaltak alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) rendeletében a létszámváltozás átvezetéséről
gondoskodjon.
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2010. december 31.
költségvetési rendeletben történő átvezetés 2011. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
242/2010.(XII.23.)
határozata
"BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
KOVÁCS FERENC
részére,
aki hosszú évtizedeken át magas színvonalú oktató munkája során a rábízott tanulók példaképévé
vált, valamint széleskörű kultúraközvetítő, közösségteremtő tevékenységével, közéleti
szerepvállalásával, a sport terén önmaga és tanítványai által elért eredményeivel a város polgársága
körében feltétlen tiszteletet és becsületet vívott ki magának

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza.

2. A kitüntetés átadására 2011. 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: 2011. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
243/2010.(XII.23.)
határozata

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
VAS ÁGNES
részére
elhivatott közművelődési tevékenységéért, a múlt szellemi értékeinek ápolásáért, honismereti
szervező munkájáért, magas színvonalú, szerteágazó kulturális és értékközvetítő tevékenységéért a

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2011. 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: 2011. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
244/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a

"BALASSAGYARMATÉRT emlékérem adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
DR. STELLA LEONTIN
részére
lelkiismeretes hitéleti tevékenységéért, kimagasló szervezői munkájáért, példamutató közösségi
tevékenységéért, továbbá a szilárd magyarságtudatba és az erkölcsi értékek fontosságába vetett
rendíthetetlen hitéért, Balassagyarmat közössége érdekében végzett fáradságos tevékenységéért a

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.

2. A kitüntetés átadására 2011. 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: 2011. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
245/2010.(XII.23.)
határozata

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
BALASSAGYARMATI EGÉSZSÉGVÉDŐK EGYESÜLETE
részére
kardiológiai, agyi érrendszeri, környezetvédelmi, természetgyógyászati, ifjúsági és mentálhigiénia
területén végzett munkáért, a betegségek megelőzésében, a helyes életmód, az egészséges
táplálkozás, a mozgás fontosságának elterjesztésében, népszerűsítésében vállalt szerepért, illetve a
testi-lelki egészségben gyarapodó nemzet ügyéért mindig tenni kész tevékenységéért a

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2011. 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: 2011. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
246/2010.(XII.23.)
határozata

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KISS LÁSZLÓ
részére
az Ipoly Erdő Zrt-nél végzett lelkiismeretes munkavégzéséért, kimagasló vezetői munkájáért,
példamutató közösségi tevékenységéért, a város iránt megmutatkozó önzetlenségéért, várost
fejlesztő partnerségéért a

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.

2. A kitüntetés átadására 2011. 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: 2011. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
247/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
megválasztásáról és a kuratórium elnöke és tagjai megbízatásának meghosszabbításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat
és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratórium
elnökének:
ÁDÁM GYÖRGY FERENC
tagjainak:
NAGY LÁSZLÓ
GERE JÓZSEF
JANCSÓ LÁSZLÓ
BUZÁS ZSOLT
HUSZÁR PÉTER PÁL
TÓTH ZOLTÁN
szám alatti lakosnak megbízatását meghosszabbítja és a kuratórium tagjává
BÁRÁNYNÉ DR. BALÁZS MÁRIA és
JAMRIK ZSOLT
szám alatti lakosokat megválasztja.
A megválasztás és meghosszabbítás 2011. január hó 01. napjától 2012. december hó
31. napjáig terjedő időtartamra szól.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
248/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a

a „Palócország Fővárosáért 99” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról,
valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai megbízatásának
meghosszabbításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Palócország
Fővárosáért 99” Közalapítvány kuratórium
elnökének:
DEÁK SÁNDOR PÁL
tagjainak:
DÉNES ANDREA
MOÓR MÁTYÁS
CSEMAN PÁL
FARKAS EGONNÉ
szám alatti lakosnak megbízatását meghosszabbítja és a kuratórium tagjává
IFJ FÉNYES BALÁZS és
POLONKAI ERZSÉBET
szám alatti lakosokat megválasztja a 2011. január hó 01. napjától 2013. december hó
31. napjáig terjedő időszakra.
2.) A Képviselő-testület a felügyelő bizottság
elnökének:
MAJDÁN BÉLA
tagjainak:
DR. KECSKEMÉTHY GYULÁNÉ
FÉNYES BALÁZS PÁL
FEJES ANDRÁS
MEDVÁCZ LAJOS
szám alatti lakosoknak a megbízatását 2011. január hó 01. napjától 2013. december
hó 31. napjáig terjedő időszakra meghosszabbítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
249/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a
a „Horváth Endre” – díj adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kirják Miklós grafikust,
festőművészt – magad színvonalú alkotóművészeti munkásságáért – „Horváth Endre” –díjban
részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2011. évi Madách ünnepség
keretében adja át.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=========================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
250/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a
az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács tagjainak megválasztásáról
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzati
Környezetvédelmi Tanács tagjainak megbízását visszavonja és az alábbi személyeket választja
meg:
- Képviselő-testület delegáltjai:
Huszár Péter
Zolnyánszki Zsolt
- Gazdasági élet szereplői:
Deák Sándor
Dénes Andrea
- Oktatási szervezetek képviselői:
Demeter Gábor
Szántó Csaba
- Környezetvédelmi céllal bejegyzett
társadalmi szervezetek:
Görög Őrs
Cseman Pál
2. A Képviselő-testület megköszöni a Környezetvédelmi Tanács tagjainak az eddig végzett munkáját.
3. A Képviselő-testület felkéri a Környezetvédelmi Tanács tagjait, hogy szakmai munkájukkal
hatékonyan segítsék az önkormányzata munkáját.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
251/2010.(XII.23.) 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 Paulusz Miklóst (……………….) visszahívja és
helyére 2013. június 30. napjáig Huszár Pétert választja.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okiraton a változtatás átvezetéséről
gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: a 2. pont tekintetében Bereczk Edit ügyvezető

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
252/2010. (XII.23.) határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 0130/23 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elidegeníti az
önkormányzat tulajdonában lévő Balassagyarmat, 0130/23 hrsz-ú, szántó megnevezésű
ingatlant az alábbi feltételekkel:
- a vételár: 1.000.- Ft/m2 + ÁFA,
- a vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg, egyösszegben kell megfizetni,
- a vevő az ingatlant a Bartos István igazságügyi földmérő szakértő által 12/2009. szám
alatt készített szakértői véleményben foglalt eltérésekkel idegeníti el, az eltérésekből
eredően a vevő az önkormányzat felé további igényeket nem támaszthat,
- a vevőnek saját költségén - legkésőbb 2011. április 30-ig - vissza kell helyezni a
kerítést a tulajdonjogi határra az ingatlan déli részén, előtte - dokumentáltan - ki kell
tűzetnie földmérővel a telekhatárt,
- az elidegenítéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2011. március 31-ig megkötendő
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, illetve a fentieknek megfelelő adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
3.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
253/2010. (XII.23.) határozata

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodahelyiség használatáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18/A. szám alatti, 510/A/5 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű,
nem lakás céljára szolgáló helyiséget a kisebbségi közügyek ellátása, működési feltételek
biztosítása céljából, a Balassagyarmati Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2014.
december 31-ig térítésmentesen használatba adja.
2. A helyiség működésével kapcsolatos költségek
Önkormányzatot terheli.

a Balassagyarmati Cigány Kisebbségi

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2010. (XII. 23.) határozata
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról
a Madách Irodalmi Társaság részére

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú
ingatlanból 13 m2 alapterületű helyiséget a Madách Irodalmi Társaság (1203 Budapest,
Nyár u. 8 I/4.) részére a Madách Imrével kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási
tevékenység folytatása céljából térítésmentesen használatba adja meghatározott
időtartamra, 2011. év január hó 01. napjától 2011. év augusztus hó 31. napjáig.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati
szerződést megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a Madách archívum önkormányzati
tulajdonba kerülésével kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a szerződés aláírására: 2011. január 7.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
255/2010. (XII. 23.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 4. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 1.
fsz. 4. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Hendrik
Mariann (szül.: ……………….) részére 2011. január 15-től kezdődően 2013. március 31-ig bérbe
adja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. január 05.
a szerződés megkötésére 2011. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
256/2010. (XII. 23.) határozata
a Balassagyarmat, Zichy u. 7. földszint 2. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Zichy u. 7.
földszint 2. ajtószám alatti 26 m2 alapterületű – egy szoba; konyha; előszoba; zuhanyzófülke;
WC; fáskamra- helyiségekből álló komfortos komfortfokozatú lakásra meghatározott időtartamra
(2016. március 31-ig) szociális alapon történő hasznosítására pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázat kiírására 2011. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=============================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
257/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének elfogadásáról
3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal - a
Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét elfogadja.

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2010. december 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
258/2010. (XII.23.) határozata
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő
Kft. ügyvezetőjének 2011. január 1. napjától 2011. június 30. napjáig 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: 2011. január 15.
Felelős:
Bereczk Edit ügyvezető,
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=============================================================================
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
259/2010. ( XII.23.) h a t á r o z a t a
Hugyag Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög és Hugyag
Közoktatási Intézményi Társulásból történő kizárásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, élve a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében
biztosított lehetőségével, úgy határoz, hogy Hugyag Község Önkormányzatát 2011. június 30-ai
hatállyal kizárja a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi
Társulásból ( továbbiakban: Társulás) az önkormányzatnak a Társulási Megállapodás 5.2
pontjában vállalt kötelezettségei nem teljesítése okán.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - mint a Társulás gesztor településének képviselőjét -,
hogy Patvarc és Ipolyszög községek képviselő- testületei döntéseinek meghozatalát követően a
döntésről írásban tájékoztassa Hugyag Község Önkormányzatát.
Határidő:
2010. december 31. (A 2. pont tekintetében.)
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/ 2010. (XII. 23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010 – 2015 között lakásgazdálkodási
koncepciójának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
helyzetelemzés alapján elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010 – 2015.
évekre vonatkozó lakásgazdálkodási koncepcióját, melynek elsődleges céljaként fogalmazza
meg, az önkormányzati lakásállomány karbantartását, felújítását, állagának megóvásáról való
gondoskodást azzal, hogy a megüresedő lakások értékesítése útján a lakásállományát
csökkentse, az e határozat 2. pontjában foglaltak alapján.
2./ A Képviselő – testület a fenti célok elérése érdekében:

-

-

-

szükségesnek tartja a vegyes tulajdonú ingatlanok számának csökkentését, alacsony
komfortfokozat esetén vegyes tulajdon megszüntetését
önkormányzati tulajdonú lakások karbantartásáról, állagmegőrzéséről való
gondoskodást, a bérlők folyamatos bevonásával és szükség esetén felügyeletével.
Indokoltnak tartja megvizsgálni egy szociális program bevezetésének lehetőséget a
bérlők lakásfelújításba való bevonása vonatkozásában.
a bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások tartós önkormányzati tulajdonban tartását
határozza el
felülvizsgálja a hatályos lakásrendeletét és a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény által biztosított elvek alapján szélesebb skálán történő lakbér megállapítást
határoz el
szükségesnek tartja 3 éves felújítási tervet készíteni, melyben elsődlegesen az e
határozat 3. pontjában megjelölt – tartósan önkormányzati tulajdonban lévő lakások

-

-

-

felújítására kell törekedni, melynek elsődleges forrása a lakások elidegenítéséből
származó bevétel
az e határozat 3. pontjában megjelölt lakásokat megelőzően a felújítás más lakások
esetében csak akkor indokolt, ha ott súlyos állagromlás, élet – vagy balesetveszély
áll fenn
Folyamatosan fel kell számolni a még meglévő szükséglakásokat ( különös tekintettel
a Csonttelepre), valamint a gazdaságosan fel nem újítható ingatlanokat ( Rákóczi út
6.),
más célú hasznosításra jelöli ki a Bajcsy út 9 és Bajcsy út 8., továbbá a Palóc
ligetben található lakást
a kintlévőségek behajtása érdekében folyamatos és következetes intézkedésekkel
fellép
a lakásgazdálkodási feladatokkal eddig megbízott Városüzemeltetési Kft-vel a
szerződést felülvizsgálja és a 2011. évi költségvetési koncepcióban is foglaltakra
tekintettel kedvezőbb feladat-ellátási forma megoldását dolgozza ki.

A Képviselő – testület az alábbi lakásokat tartósan önkormányzati tulajdonban kívánja tartani:
Dózsa Gy. u. 39.
Dózsa Gy. u. 41 – 41/B
Patvarc u. 20.
Patvarc út 1.
bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások
összkomfortos lakások
Ipolyjáró út 2 – 4. szám alatti lakások
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
=========================================================================

,

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
261/2010. (XII. 23.) határozata
a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint alapító, a
Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának II.
Alapítvány célkitűzései fejezetének, Az alapítvány célja szakaszának szövegrészét az
alábbi második mondattal egészíti ki:
Az alapítvány a fentiekben megjelölt célok elérése érdekében – azok sérelme nélkül ismeretterjesztési és kulturális feladatokat is felvállalhat.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat
módosításának átvezetéséhez kapcsolódó bírósági eljárás kezdeményezéséről
intézkedjen.

Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2010. december 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
262/2010.(XII.23.) h a t ár o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet az irányított betegellátási
modellkísérletben való részvételéért megillető támogatás felhasználásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet (Továbbiakban: Kórház) az Irányított
Betegellátási Modellkísérletben való részvétele okán, szerződés szerint megillető, eddig
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ki nem fizetett, de a Fővárosi Bíróság
63.P.24.865/2007/27. számú ítéletében meghatározott tőke és annak kamatai terhére a
Kórház az alábbi fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati önerő és egyéb forrásokat
finanszírozni köteles:
a.) a struktúra átalakítást célzó pályázat előkészítő feladataira 15 Millió Ft erejéig,
b.) az SO2 sürgősségi osztály kialakítását célzó pályázati önerőrészt,
c.) a 2011. évben kiírásra kerülő, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztését támogató
pályázatok önerő részét.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről értesítse a Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelőintézetet, továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
263/ 2010. (XII. 23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról

1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó koncepcióját megtárgyalta és azt az 1 - 5. számú
mellékletek szerint elfogadja.

2./

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés elkészítése során kiemelt fontosságúnak tartja
elsősorban az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának biztosítását, valamint a hiány
csökkentését, továbbá azoknak az önként vállalt feladatoknak a végrehajtását, amelyeket külön
döntése szerint a 2011. évben is vállal.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi szempontokat és
feladatokat határozza meg:
Az Önkormányzat gazdálkodásában tendenciózus racionalizálást kell végrehajtani az intézményi
működés és városüzemeltetés valamennyi területén, melynek keretében:
-

Az ésszerűsítés érdekében felül kell vizsgálni az önkormányzat által működtetett
intézményhálózatot és egyéb önként vállalt feladatokat.

-

Szükséges a feladatellátáshoz jelenleg használt vagyonelemek szükségességének
gazdaságossági szempontok szerinti átvilágítása, lehetséges hasznosításuk feltárása.

-

Ki kell használni az intézményi integrációban, együttműködésben rejlő előnyöket a pénzügyigazdasági, műszaki területeken, valamint a termékek és szolgáltatások beszerzésénél
egyaránt.

-

A technikai feladatok ellátására fordított erőforrások egységesebb és hatékonyabb módon
történő felhasználására kell törekedni a teljes önkormányzati szinten.

-

Az erőforrások szétaprózódásának megszüntetésével az egyes területeken a feladatellátás
méretének növelésével fokozni kell a hatékonyságot és gazdaságosságot (pl. élelmezés).

-

A közcélú foglalkoztatásban rejlő előnyök kihasználására kell törekedni a foglalkoztatási
programok célszerűbb megszervezése révén, a város működtetését szolgáló területeken
(utak, járdák karbantartása, parkok, köztisztaság, stb.).

-

Újra kell gondolni a város által ellátott, a város működéséhez kapcsolódó feladatok
ellátásának rendszerét, módját, szervezeti formáit.

-

A működtetni kívánt közoktatási intézményeknél az ellátott óraszámok a törvényi minimum
mértékében, a pótlékok csak a kötelező mértékben finanszírozhatóak.

-

Az általános iskola 1-4 évfolyamán csak egységes alapfokú oktatást lehet biztosítani, továbbá
meg kell szüntetni a felnőttoktatást.

-

Fokozott figyelmet kell fordítani az ellátottak étkeztetése gazdaságosságára.

-

A térségi feladatok ellátásában vállalt kötelezettséget felül kell vizsgálni annak érdekében,
hogy az ellátottak számának csökkenése kiadás csökkenést is eredményezzen és egyes
épület/ek egyéb hasznosításával forrásbővülésre nyíljon lehetőség.

-

A 2011. évi költségvetést megalapozó intézkedéseket az adott intézményre vonatkozóan az
intézmények vezetői kötelesek kidolgozni és elfogadás esetén a végrehajtásról gondoskodni.

-

Felül kell vizsgálni az önkormányzat szociális ellátó rendszerét, a törvényi minimum felett
biztosított támogatások szükségességét és finanszírozhatóságát.

-

A likviditás fenntartása érdekében a kötelezettségvállalás előtt a beruházási kifizetések
pénzügyi ütemezését dokumentáltan egyeztetni kell.

-

Törekedni kell a bevételi lehetőségek bővítésére és a kintlévőségek beszedésére, 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 kötelező
feladatok körében felmerülő működési kiadások csökkenését eredményezik.

3.

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

Határidő: a 2011. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
264/2010. (XII.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének I. – III. negyedévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetése I. –
III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló
részét képező 1-9. számú mellékleteket - elfogadja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
265/2010. (XII. 23.) határozata
a költségvetést érintő döntések meghozataláról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sport és kulturális
egyesületek támogatásának összegét a határozat mellékletében foglalt táblázatban
rögzített összegben fogadja el.
2. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a döntés átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2. pont tekintetében a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
266/2010. (XII. 23.) határozata
a sport és kulturális támogatások felhasználásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági,
Sport és Művelődési Bizottság hatáskörét magához vonva a 265/2010. ( XII.23.)
határozatában megállapított – sport és kulturális támogatásokra vonatkozó - keretösszeg
felosztásáról az e határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerinti támogatást
határozza meg.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy - a támogatási szerződések 5.
pontjában foglaltakra figyelemmel - a szükséges intézkedések megtételéről, a támogatási
szerződések módosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2. pont tekintetében 2010. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

=============================================================================
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
267/2010. (XII.23.) határozata
a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat részére
történő átadásról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 115. §-ában foglaltak alapján úgy határoz, hogy az alábbi feladatok
ellátását, s így e feladatokat végző intézmények fenntartását a továbbiakban – tekintettel az
önkormányzat költségvetési helyzetére - nem vállalja, ezért kezdeményezi azoknak a Nógrád
Megyei Önkormányzat részére történő átadását:

- középiskolai, (a Közkt.tv. 20. § (1) bek. d) pontja szerinti gimnáziumi és
szakközépiskolai feladatok),
- szakiskolai,
- kollégiumi ellátás,
- az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás,
- szakosított szociális ellátás (bentlakásos szociális intézményben folyó ápoló-gondozó otthoni
és rehabilitációs intézményi ellátás, látás- és mozgásfogyatékos személyek otthona, átmeneti
elhelyezést biztosító ellátások, demens, súlyosan demens személyek bentlakásos intézményben
történő ellátása, ápolása, gondozása),

amely feladatokat az alábbi intézmények látják el:
- Balassi Bálint Gimnázium,
- Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet,
- Madách Imre Kollégium,
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola,
- Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola,
- Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola,
- Városi Idősek Otthona.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzatot
értesítse a fenti feladatok és intézmények átadásának szándékáról, valamint az
átadást előkészítő tárgyalásokat és a jogszabályokban előírt egyeztetéseket
haladéktalanul kezdje meg.

Határidő: 2010. december 31. (a megyei önkormányzat értesítése tekintetében)
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2010. (XII. 23.) határozata

a helyi járati autóbusz közlekedés működési támogatásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Volán Zrt-t
normatív támogatáson felül költségvetési forrás hiányában nem áll módjában
támogatni.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a helyi járati autóbusz közlekedésben megjelenő veszteség
megszüntetése érdekében a közlekedési vállalat megkeresése esetén a Nógrád
Volán Zrt. vezetésével egyeztető tárgyalásokat folytasson.
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Volán Zrt-től kérjen
részletes kimutatást a felmerülő összes költség és ebből a balassagyarmati
üzletágon keletkező költség számításának módjáról, valamint az általános költségek
alakulásának számításáról.
4.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a 3. pontra tekintettel 2011. január 30.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

