KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK TÁRA
2011. év
1/2011.(I.21.)

Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel megkötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról

2/2011.(I.21.)

Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok Egyesületével megkötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról

3/2011.(I.27.)

köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározatásáról

4/2011.(I.27.)

Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2010. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról és a 2011. évi térítési díjak megállapításáról

5/2011.(I.27.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Kisebbségi
Önkormányzatával
kötött
felülvizsgálatáról

6/2011.(I.27.)

Városi Sportintézmények 2010. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

7/2011.(I.27.)

a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásról szóló 267/2010.(XII.23.) határozat
módosításáról

8/2011.(I.27.)

Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról

9/2011.(I.27.)

Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlanban kialakítandó orvosi rendelővel
kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról

10/2011.(I.27.)

Dózsa Gy. u. 41/B I/5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról

11/2011.(I.27.)

Patvarci u. 20. I/3. ajtószám alatti lakás bérbeadásáról

12/2011.(I.27.)

Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról

13/2011.(I.27.)

Balassagyarmati Foglalkoztatási
megszüntetéséről

14/2011.(I.27.)

költségvetési szerv létrehozásáról

15/2011.(I.27.)

Városgondnokság költségvetési szerv vezetőjének pályáztatásáról

16/2011.(I.27.)

intézkedési terv elfogadásáról

17/2011.(II.24.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata
Városgondnokságnak a költségvetéséről

18/2011.(II.24.)

Balassagyarmat
Város
létszámának módosításáról

19/2011.(II.24.)

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

20/2011.(II.24.)

a Képviselő-testület 1/2011.(I.21.) határozatának visszavonásáról

21/2011.(II.24.)

a Városgondnoksággal megkötendő együttműködési megállapodás elfo-gadásáról

alapját

Nonprofit

Önkormányzata

képező

2011.

Balassagyarmat
együttműködési

Kft.

új

ügyvezetője

költségvetési

intézményeinél

évi

célok

Város Cigány
megállapodás

megbízásának

szervének,

a

foglalkoztatottak

22/2011.(II.24.)

a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő együttműködési meg-állapodás
elfogadásáról

23/2011.(II.24.)

a Balassagyarmat, Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti lakás hasznosításáról

24/2011.(II.24.)

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Non-profit Kft ügyvezetőjének megbízá-sáról

25/2011.(II.24.)

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft vezető tisztségviselője (ügyvezető),
felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló szabályzat elfogadásáról

26/2011.(II.24.)

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

27/2011.(II.24.)

a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel megkötésre kerülő megállapodás jóváhagyásáról

28/2011.(II.24.)

a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

29/2011.(II.24.)

a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Hajléktalanokat Ellátó Egyesített
Intézményének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

30/2011.(II.24.)

a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásról szóló 267/2010.(XII.23.) határozat
módosításáról

31/2011.(II.28.)

a Nyugat-Nógrád
meghozataláról

Vízmű

Kft

további

32/2011.(III.31.) Balassagyarmat Város Polgármesteri
Szabályzatának módosításáról

működésével
Hivatala

kapcsolatos

Szervezeti

és

döntések
Működési

33/2011.(III.31.) a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programjának elfogadásáról
34/2011.(III.31.) a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásról szóló 267/2010.(XII.23.) határozat
módosításáról
35/2011.(III.31.) a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
36/2011.(III.31.) a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító
okiratának módosításáról
37/2011.(III.31.) a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról
38/2011.(III.31.) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
39/2011.(III.31.) a Városgondnokság alapító okirat módosításáról
40/2011.(III.31.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról
41/2011.(III.31.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadásáról
42/2011.(III.31.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjének díjazásáról
43/2011.(III.31.)a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a hozzá rendelt költségvetési
szervek közötti együttműködési megállapodás megkötéséről

44/2011.(III.31.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
45/2011.(III.31.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41/B. tetőtér 6. szám alatti lakás hasznosításáról
46/2011.(III.31.) a Jókai u. 4. IV. em. 2. ajtószám alatti lakás bérbeadásáról
47/2011.(III.31.) a Rákóczi u. 8/A. szám alatti 438 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
48/2011.(III.31.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról
49/2011.(III.31.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti 509/3 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosításáról
50/2011.(III.31.) ipari emlékhely kialakítására irányuló önálló képviselői indítványról
51/2011.(III.31.) a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanév közbeni
maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
52/2011.(III.31.) Balassagyarmat
elfogadásáról

Város

Önkormányzata

2011.

évi

közbeszerzési

tervének

53/2011.(III.31.) Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének megemeléséről
és meghosszabbításáról
54/2011.(III.31.) a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának elfogadására
55/2011.(III.31.) az Állami Számvevőszék 2010. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv
kiegészítésére
56/2011.(III.31.) a Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának módosításáról
57/2011.(III.31.) a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
58/2011.(III.31.) a Balassagyarmati
megszüntetéséről
59/2011.(III.31.) a
Balassagyarmati
megválasztásáról

Foglalkoztatási

Nonprofit

Foglalkoztatási

Kft

Nonprofit

végelszámolással
Kft

történő

végelszámolójának

60/2011.(III.31.) a Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról, önerő
biztosításáról
61/2011.(III.31.) a Városi Sportcsarnok fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról
tárgyú pályázat benyújtásáról
62/2011.(III.31.) a „Palócország Fővárosáért 99” Közalapítvány felügyelő bizottság tagjának
megbízatásáról
63/2011.(IV.28.)

Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelt költségvetési szervei 2010. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

64/2011.(IV.28.)

a Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának
rendezéséről

65/2011.(IV.28.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. em. 6. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati díj hátralékának rendezéséről

66/2011.(IV.28.)

a Balassagyarmat, Vízy Zs. u. 20. szám alatti üresen álló lakás hasznosításáról

67/2011.(IV.28.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 38. szám alatti 605/A/20 hrsz-ú nem lakás célú
helyiség bérleti díja csökkentésének kezdeményezéséről

68/2011.(IV.28.)

állami
tulajdonú
kezdeményezéséről

69/2011.(IV.28.)

a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti épületben a Palóc Múzeum részére történő
részterület hasznosításáról

70/2011.(IV.28.)

a humán papilloma vírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati
támogatásról szóló 204/2010.(X.28.) határozat módosításáról

71/2011.(IV.28.)

Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek
2010. évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról

72/2011.(IV.28.)

a 2011. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló
beszámoló elfogadásáról

73/2011.(IV.28.)

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító
okiratának módosításáról

74/2011.(IV.28.)

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

75/2011.(IV.28.)

a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról

76/2011.(IV.28.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadásáról

77/2011.(IV.28.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben lezajlott Foglalkoztatást
támogató programról szóló tájékoztatás elfogadásáról

78/2011.(IV.28.)

a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadásáról

79/2011.(IV.28.)

a Balassagyarmati
elfogadásáról

80/2011.(IV.28.)

200 M Ft összegű ÖKIF hitel felvételéről

81/2011.(IV.28.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról szóló 52/2011.(III.31.) határozatának módosításáról

82/2011.(IV.28.)

a bírósági ülnökök megválasztásáról

83/2011.(IV.28.)

a Városgondnokság költségvetési szerv intézményvezetőjének magasabb
vezetői megbízására

84/2011.(IV.28.)

a Balassagyarmat
megválasztásáról

85/2011.(IV.28.)

a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

86/2011.(IV.28.)

a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft Felügyelő Bizottságába tag delegálásáról

87/2011.(IV.28.)

a Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottságába
tag delegálásáról

88/2011.(IV.28.)

a Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezetőjének
megválasztásáról

ingatlanok

önkormányzati

Városüzemeltetési

Városfejlesztő

Kft.

Kft.

2010.

Felügyelő

tulajdonba

évi

adásának

beszámolójának

Bizottsága

tagjának

89/2011.(V.11)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési
elfogadásáról szóló 52/2011. (III.31.) határozatának módosításáról

tervének

90/2011.(V.11.) Szabó Péter önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének
megállapításáról
91/2011.(V.25.)

A "Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért"
Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

92/2011.(V.25.)

A "Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

93/2011.(V.25.)

A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

94/2011.(V.25.)

A "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról

95/2011.(V.25.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2010. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
96/2011.(V.25.) a 2010. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
97/2011.(V.25.)

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi beszámolójának
elfogadásáról

98/2011.(V.25.) a Gyarmati Média Non-profit Kft 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
99/2011.(V.25.)

a Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesületéből történő
kilépésről

100/2011.(V.25.) a Cserhát-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületébe történő
belépésről
101/2011.(V.25.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
102/2011.(V.25.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti helyiség hasznosításáról
103/2011.(V.25.) a 2011. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
104/2011.(V.25.) az Ipari Parkhoz kapcsolódó feladatok és az „Ipari park” cím Városüzemeltetési Kfttől való átvételéről
105/2011.(V.25.) Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
106/2011.(V.25.) a Madách Imre Kollégium intézményvezetői struktúrájának felülvizsgálatára
107/2011.(V.25.) a Kiss Árpád Általános Iskolában a 2011/2012. tanévben az 1. és az 5. évfolyamon
indítható osztályok számának meghatározásáról
108/2011.(V.25.) a sportcélú önkormányzati támogatások elosztását kidolgozó, javaslattevő
munkacsoport felállításáról
109/2011.(V.25.) A nyírjesi 8733 hrsz-ú, a 8711 hrsz-ú és a 5234/1 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonú volt erdőterületek építési területté való átalakítására
110/2011.(V.25.) külterületi földrészletek belterületbe vonásának kezdeményezéséről
111/2011.(V.25.) extrém sport pálya kialakításához terület biztosításáról

112/2011.(V.25.) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása
módosításának jóváhagyásáról
113/2011.(V.25.) A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosításáról
114/2011.(V.25.) folyószámla hitelkeret szerződésről
115/2011.(V.25.) Czibulyás Beáta ápolási díjra való jogosultság és az ápolási díj folyósításának
megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
116/2011.(VI.14.)

az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

117//2011.(VI.14.)

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2011. április 30-i
fordulónapra elkészült, a tevékenységét lezáró beszámoló elfogadásáról

118/2011.(VI.14.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a Nógrád
Megyei Önkormányzat részére történő átadás-átvétele tárgyában megkötendő
megállapodások elfogadására

119/2011.(VI.14.)

az Arany János Tehetséggondozó Program Madách Imre Kollégium által ellátott
feladatainak átadás-átvétele tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal
megkötendő megállapodás elfogadásáról

120/2011.(VI.14.)

Szántó Csaba – Madách Imre Kollégiumban fennálló – közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

121/2011.(VI.30.)

a Madách Imre Kollégium intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízására

122/2011.(VI.30.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnek „A rehabilitációs ellátórendszer
fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban (ÉMOP-4.1.2/A-11.)” címmel
benyújtandó pályázat megvalósítására létrejött konzorciumhoz való csatlakozása
támogatására

123/2011.(VI.30.)

a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadásáról

124/2011.(VI.30.)

a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Konyháján foglalkoztatottak létszámának
módosításáról

125/2011.(VI.30.)

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

126/2011.(VI.30.)

a Városgondnokság hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának feltételeiről

127/2011.(VI.30.)

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

128/2011.(VI.30.)

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 6. ajtószám alatti lakás hasznosításáról

129/2011.(VI.30.)

a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 2. szám alatti lakás hasznosításáról

130/2011.(VI.30.)

a Balassagyarmat 038/2 hrsz-ú és az 1038 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására

131/2011.(VI.30.)

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

132/2011.(VI.30.)

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeinek
önkormányzataival megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

szóló 123/2010.(VI.23.) határozat módosításáról a Nagymaros Város
Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodás vonatkozásában
133/2011.(VI.30.)

a
szociális
ellátásokról
és
gyermekvédelmi
támogatásokról
szóló
47/2006.(XII.21.) rendelet módosításáról alkotott 28/2011.(VII.01.) önkormányzati
rendelet végrehajtásáról

134/2011.(VI.30.)

a Központi Óvoda
meghatározásáról

135/2011.(VI.30.)

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

136/2011.(VI.30.)

a Nógrád Megyei Önkormányzatnak 2011. július 1. napjával átadott intézmények
korábbi kezelésében lévő üdülő ingatlanok üzemeltetésének rendezésére

137/2011.(VI.30.)

a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának
módosításáról

138/2011.(VI.30.)

a Balassagyarmati Strandfürdő fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról és
saját forrás biztosításáról

139/2011.(VI.30.)

a Balassagyarmat, Vízy Zs. u. 20. szám alatti ingatlan hasznosításáról

140/2011.(VI.30.)

a Madách liget 14. I. lh. 4. em. 2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
elidegenítésére

141/2011.(VI.30.)

Medvegy Györgyné ápolási díjra való jogosultság és az ápolási díj folyósításának
megszüntetése ellen benyújtott fellebbezése elbírálásáról

magasabb

vezetői

heti

kötelező

óraszámának

142/2011.(VII.15.) Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a Nógrád
Megyei Önkormányzat részére történő átadás-átvétele tárgyában megkötendő
megállapodásokról szóló 118/2011. (VI.14.) határozat módosításáról
143/2011.(VII.15.) a KZB - 506 forgalmi rendszámú gépjármű okmányirodai átvezetéséhez
kapcsolódó döntés meghozatalára
144/2011.(VII.15.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
145/2011.(VII.15.) a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításról
146/2011.(VIII.30.) nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
147/2011.(VIII.30.) a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
148/2011.(VIII.30.) a „Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése” című pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról
149/2011.(VIII.30.) LRH-453 forgalmi rendszámú gépjármű okmányirodai átvezetéséhez kapcsolódó
döntés meghozatalára
150/2011.(VIII.30.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
szóló 190/2010.(X.13.) határozat módosításáról
151/2011.(VIII.30.) a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról szóló 191/2011.(X.13.) határozat módosításáról

152/2011.(VIII.30.) a Balassagyarmat,
elidegenítéséről

Nyírjesi

út

8.

szám

alatti

ingatlan

részterületének

153/2011.(IX.29.)

a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

154/2011.(IX.29.)

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
tagjának megválasztásáról

155/2011.(IX.29.)

a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT”
emlékérem adományozását előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról

156/2011.(IX.29.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról

157/2011.(IX.29.)

Börcsök Tünde adósságkezelési támogatás iránti kérelmének elutasítása ellen
benyújtott fellebbezése elbírálásáról

158/2011.(IX.29.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet likviditásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról

159/2011.(IX.29.)

160/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról

161/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. földszint 1. ajtószám alatti lakás
bérbeadásáról

162/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

163/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. tetőtér 8. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

164/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

165/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

166/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

167/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Madách liget 9. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

168/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5123 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

169/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5176 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

170/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5193 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

171/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti 201/1 hrsz-ú ingatlan
hasznosítására

172/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosításáról

173/2011.(IX.29.)

a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról a Madách
Irodalmi Társaság részére

174/2011.(IX.29.)

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

175/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására

176/2011.(IX.29.)

az intézmények használatában lévő ingatlanok területének módosításáról

177/2011.(IX.29.)

a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról

178/2011.(IX.29.)

a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról

179/2011.(IX.29.)

a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról

180/2011.(IX.29.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról

181/2011.(IX.29.)

a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

182/2011.(IX.29.)

intézmények használatában lévő ingatlanok kiürítéséről

183/2011.(IX.29.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága alapító
okiratának módosításáról

184/2011.(IX.29.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

185/2011.(IX.29.)

a sportcélú önkormányzati támogatások elosztását kidolgozó, javaslattevő
munkacsoport felállításáról szóló 108/2011.(V.25.) határozat módosításáról

186/2011.(IX.29.)

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának kiírásáról

187/2011.(IX.29.)

Balassagyarmat
módosításáról

188/2011.(IX.29.)

folyószámla hitelkeret
módosításáról

189/2011.(IX.29.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról szóló 52/2011.(III.31.) határozatának módosításáról

190/2011.(IX.29.)

az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények 2012/2013. tanévi
beiskolázásának meghatározásáról

191/2011.(IX.29.)

a Városi Idősek Otthona és Bölcsőde nevének megváltoztatásáról

192/2011.(IX.29.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

193/2011.(IX.29.)

a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló
147/2011.(VIII.30.) határozata módosításáról

194/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. I. félévi működéséről szóló
beszámoló elfogadására

195/2011.(IX.29.)

a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (I. ütem)”
tárgyú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról

196/2011.(IX.29.)

az Ilíny Község Önkormányzatával megkötendő megállapodás jóváhagyásáról

197/2011.(IX.29.)

Balassagyarmat Város Helyi Közösségi Közlekedés Fejlesztési Koncepciójáról

Város

Önkormányzata
szerződésről

Közbeszerzési

szóló

Szabályzatának

114/2011.(V.25.)

határozat

198/2011.(IX.29.)

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás
alatt” adóbevallásainak, beszámolójának, vagyonfelosztási javaslatának,
zárójelentésének elfogadásáról

199/2011.(IX.29.)

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról

200/2011.(X.28.)

a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása beszámolójának elfogadásáról

201/2011.(X.28.)

a
Balassagyarmat
Kistérség
beszámolójának elfogadásáról

202/2011.(X.28.)

Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

203/2011.(X.28.)

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

204/2011.(X.28.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
stratégiai ellenőrzési tervének módosításáról

205/2011.(X.28.)

magán kezdeményezésű emléktábla állítás véleményezéséről

206/2011.(X.28.)

a Balassagyarmat, 8659/24 hrsz-ú ingatlanból részterület elidegenítésére

207/2011.(X.28.)

a Balassagyarmat, Kóvári u. 3. szám alatti 177 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

208/2011.(X.28.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú helyiség
elidegenítéséről

209/2011.(X.28.)

a Civitas Fortissima tér 3. szám alatti
szolgáló helyiség hasznosításáról

210/2011.(X.28.)

az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek vagyonkezeléséről

211/2011.(X.28.)

a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

212/2011.(X.28.)

Pálinkás Katalin
– a Madách Imre Városi Könyvtárban igazgatója –
intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről

213/2011.(X.28.)

a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról

214/2011.(X.28.)

a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft Szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásáról

215/2011.(X.28.)

a Balassagyarmati
elfogadásáról

216/2011.(X.26.)

a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)”
tárgyú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló
határozat kiegészítéséről

217/2011.(X.28.)

Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója címmel
megvalósuló projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására
szóló szerződés megkötéséről

218/2011.(X.28.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
módosításáról

Többcélú

Városfejlesztő

Társulás

2011-2015.

munkaszervezete

évekre

vonatkozó

1588/2/A/7 hrsz-ú nem lakás céljára

Kft

Javadalmazási

szabályzatának

219/2011.(X.28.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri
Szabályzatának módosításáról

220/2011.(X.28.)

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának
véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak megbízásáról

221/2011.(X.28.)

a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása
módosításának jóváhagyásáról

222/2011.(X.28.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnek "A rehabilitációs
ellátórendszer fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban (ÉMOP-4.1.2/A11.)" címmel benyújtandó pályázat megvalósítására létrejött konzorciumhoz való
csatlakozása támogatásáról szóló 122/2011. (VI.30.) határozat kiegészítéséről

223/2011.(X.28.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

224/2011.(X.28.)

a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

225/2011.(XI.03.)

a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásáról

226/2011.(XI.03.)

a Balassagyarmati
elfogadásáról

227/2011.(XI.03.)

a „Balassagyarmat Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (I. ütem)”
tárgyú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló
határozat kiegészítéséről

228/2011.(XI.03.)

a „Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója címmel
megvalósuló projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására
szóló szerződés megkötéséről

229/2011.(XI.03.)

a Balassagyarmati
megválasztásáról

230/2011.(XI.24.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése I.-III.
negyedévi teljesítéséről

231/2011.(XI.24.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról

232/2011.(XI.24.)

a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2010-2011. évi beszámolójának
elfogadásáról

233/2011.(XI.24.)

Hugyag Község Önkormányzatának a Fogászati Alapellátási Intézményi
Társulásból történő kizárásáról

234/2011.(XI.24.)

a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás által üzemeltetett ellátási rendszer
átalakításáról

235/2011.(XI.24.)

a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának véleményezését végző
szakmai bizottság tagjainak megbízásáról

236/2011.(XI.24.)

a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról

237/2011.(XI.24.)

a Bástya u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
elidegenítéséről

238/2011.(XI.24.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról

Városfejlesztő

Városfejlesztő

Hivatala

Kft.

Kft.

Szervezeti

Javadalmazási

Felügyelő

és

Működési

szabályzatának

Bizottsága

tagjainak

239/2011.(XI.24.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

240/2011.(XI.24.)

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

241/2011.(XI.24.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. em. 5. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról

242/2011.(XI.24.)

Balassagyarmat
város
belterületi
útjainak
2011-2012.
síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötéséről

243/2011.(XI.24.)

az Ipolyszög Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Ipolyszög és
Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulással szemben fennálló
kötelezettségeinek elengedéséről

244/2011.(XI.24.)

a Patvarc Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc
Óvodai Nevelési Intézményi Társulással szemben fennálló kötelezettségeinek
elengedéséről

245/2011.(XI.24.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról (Becskereki Friderika)

246/2011.(XI.24.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról (Olicsek Zoltán)

247/2011.(XI.24.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról (Babcsán Mercédesz)

248/2011.(XI.24.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról (Gulyás Enikő Boglárka)

249/2011.(XI.24.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról (Rusznák Tibor)

250/2011.(XI.24.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról (Sándor Barnabás Ferenc)

251/2011.(XII.21.)

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Veres Gábor részére)

252/2011.(XII.21.)

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Banda Ádám részére)

253/2011.(XII.21.)

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dr. Zonda Tamás részére)

254/2011.(XII.21.)

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Juhász László részére)

255/2011.(XII.21.)

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Paule László részére)

256/2011.(XII.21.)

a „Horváth Endre-díj” adományozásáról (Adorján Attila és Dr. Márton Bálint)

257/2011.(XII.21.)

a „Balassagyarmat Közösségéért” díj adományozásáról

258/2011.(XII.21.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról (Koczka Margaréta)

259/2011.(XII.21.)

a humán papillóma vírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati
támogatásról

260/2011.(XII.21.)

a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

évi

téli

261/2011.(XII.21.)

a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadásáról

262/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 35. fsz. 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

263/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

264/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. I. em. 4. ajtószám alatti lakás hasznosításáról

265/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. tetőtér 8. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

266/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

267/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Madách liget 1. III. lh. fsz. 2. ajtószám alatti önkormányzati
tulajdonú lakás elidegenítéséről

268/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat 1972/2 hrsz-ú közterületből részterület hasznosításáról

269/2011.(XII.21.)

a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról

270/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat,
hasznosításáról

271/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása kérelmének elbírálásáról

272/2011.(XII.21.)

a lakásállományra
jóváhagyására

273/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás
céljára szolgáló helyiség hasznosításáról

274/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás
céljára szolgáló helyiség hasznosításáról

275/2011.(XII.21.)

a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete beszámolójának
elfogadásáról

276/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról

277/2011.(XII.21.)

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének
elfogadásáról

278/2011.(XII.21.)

a helyi autóbusz személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról

279/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról

280/2011.(XII.21.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft átadott feladatainak ellátásához
szükséges eszközök átvételére

281/2011.(XII.21.)

a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére

Bajcsy-Zsilinszky

vonatkozó

2012.

u.

évi

8.

szám

alatti

beruházásokat

Filmszínház

tartalmazó

terv

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2011.(I.21.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel megkötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Foglalkoztatási
Nonprofit Kft-vel megkötendő együttműködési megállapodást a mellékelt tartalommal elfogadja.

2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

a

jegyzőt

az

együttműködési

2011. január 21.
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

A Képviselő-testület 1/2011.(I.21.) határozatának melléklete:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (székhelye: 2660
Balassagyarmat, Rákóczii út 12., adószáma: 15450346-2-12, törzsszáma: 15450494, statisztikai
számjel: 15350494-75-11-321-12, képviseli: Medvácz Lajos polgármester) – továbbiakban:
Önkormányzat - ,
másrészről a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az önkormányzati foglalkoztatást
megszervező jogi személyiségű gazdasági társasága (székhelye: 2660 Balassagyarmat, Óváros tér
15., képviseli: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető) – továbbiakban: Foglalkoztatási Kft. – között
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 35 – 37. §-aiban meghatározott, az aktív korúak ellátására, azon belül bérpótló
juttatásra jogosultak közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatása körében ellátandó
közfeladatok végzésére az alábbi feltételek szerint:
Az Önkormányzat számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az alábbi
közfeladatok, közszolgáltatások biztosítása kötelező feladat:
a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi
közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken
közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és
településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól;
közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az
alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos,
művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Mindezeken túlmenően az Önkormányzat közfeladatai között fontosnak tartja az alábbi, önként
vállalt feladatok ellátását, amelyek az önkormányzat helyi rendeletében kerültek szabályozásra :
az egészségügyi járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása,
szakosított szociális feladatok ellátása, különös tekintettel az idősek nappali és bentlakásos
ellátására,
az önkormányzati események dokumentálása, archiválása,
az önkormányzati feladatellátásban résztvevő civil szervezetekkel történő szoros együttműködés,
Fentiekben részletezett kötelező és önként vállalt közfeladatokat az Önkormányzat időszakos
eltérésekkel, de teljes körűen el kívánja látni.
I. Az együttműködés keretében az Önkormányzat megbízza a Foglalkoztatási Kft-t, hogy az Sztv
35. § (1) bekezdése alapján bérpótló juttatatásra jogosult személyek foglalkoztatása érdekében az
Önkormányzat a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a rövid és hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás céljából benyújtott pályázat alapján foglalkoztatandó jogosult személyek
munkáltatójaként munkaszerződést kössön, és e személyek felett minden munkáltatói jogot
gyakoroljon.
II. Az együttműködés keretében és a fenti célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat
vállalja, hogy
1. az Sztv. 35. §-ának (1) bekezdése alapján az aktív korúak ellátására, azon belül bérpótló
juttatásra jogosult azon támogatottak adatait a Foglalkoztatási Kft. rendelkezésére bocsátja, a
jogosultság megállapítását követő 15 napon belül, akik az állami foglalkoztatási szervnél
kérték az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételüket, annak érdekében, hogy a Kft. a
közfeladatok ellátásához a megfelelő számú személy közvetítését kérelmezni tudja az állami
foglalkoztatási szerv helyi kirendeltségétől,
2. a bérpótló juttatásra jogosult álláskeresők foglalkoztatásához kapcsolódó, ténylegesen
felmerült személyi bér és annak közterhei, valamint a foglakoztatással összefüggő egyéb, a
jogszabályok alapján elszámolható közvetlen költségeknek az önkormányzatot terhelő önerő
részét a Kft. rendelkezésére bocsátja a kiadások felmerülését követő hónap 10. napjáig,
3. a Foglalkoztatási Kft. írásbeli jelzése alapján haladéktalanul megszünteti annak az aktív korú,
bérpótló juttatásra jogosult foglalkoztatottnak az aktív korú ellátásra való jogosultságát, aki a
munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, valamint akinek az esetében
fennállnak, vagy bekövetkeznek az Sztv. 34. § (2) és a 36. § (2) bekezdéseiben foglalt
körülmények.
III. Az együttműködés keretében és a fenti célok megvalósítása érdekében a Foglalkoztatási Kft.
vállalja, hogy
1. a jegyzői hatóság határozata alapján az aktív korú ellátásra és bérpótló juttatásra jogosult
azon személyeket közfeladatok ellátására – rövid és hosszú idejű foglalkoztatásra egyaránt foglalkoztatja, akiknek a közvetését az állami foglalkoztatási szerv elvégezte, továbbá e
munkavállalók esetében a munkáltatói jogokat gyakorolja,
2. a kiközvetített álláskeresőknek a 33/1998. (IV.24.) NM rendelet 15. § (5) bekezdése szerinti
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra történő beutalását az önkormányzat nevében eljárva
kezdeményezi,
3. a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt olyan, a közfoglalkoztatásra vonatkozó
személyi nyilvántartásokat vezet, melyekből a munkaerő forgalom (be- és kilépés), valamint a
kilépések (munkaviszony megszűnésének) okai megállapíthatók, valamint nyomon követhető
a napi munkavégzés (munkaidő kezdete, vége, továbbá a végzett munka megnevezése,
helye)
4. értesíti az Önkormányzatot a munkavállalók személyéről a munkaszerződés 3 napon belül
történő megküldésével
5. haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot – a Humánszolgáltatási Osztályra megküldött
írásbeli dokumentumokkal – azon munkavállalókról, akik a számukra felajánlott

munkalehetőséget nem fogadták el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyukat
jogellenesen megszüntették, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a
munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg;
6. az önkormányzattól kapott költségvetési támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő
év január 31-ig köteles elszámolni. Az elszámolásnak szakmai beszámolót és pénzügyi
elszámolást (a Kft-re vonatkozó, számviteli előírásoknak megfelelő költségnemenkénti
részletezés a közfeladatok költségeiről) kell tartalmaznia
7. A Kft. – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény előírásainak megfelelően
– az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni.
IV. A megállapodás időtartama, módosítása, felmondása
1. A megállapodást a megállapodó felek határozatlan időtartamra kötik.
2. A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti a módosítás tervezett
hatályát megelőzően legalább 30 nappal korábban
3. A megállapodás rendes felmondására a felek részéről 6 hónapos határidővel kerülhet sor.
4. A megállapodó felek vállalják, hogy a jelen megállapodás fennállása alatt – tekintettel annak
jelentőségére, valamint a Balassagyarmat Foglalkoztatási Kft. működésének zavartalanságára
– minden, a szerződésből eredő vita esetén azt egyeztetéssel kívánják megoldani.
V. Egyéb rendelkezések
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodást a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Balassagyarmat, 2011. január 21.
Medvácz Lajos
Zoltánné Járja Orsolya
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
polgármester
ügyvezető
Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2011.(I.21.) h a t á r o z a t a
az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok Egyesületével megkötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ipoly-völgyi Közösségi
Televíziósok Egyesületével megkötendő együttműködési megállapodást a mellékelt tartalommal
elfogadja.

2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.

a

jegyzőt

az

együttműködési

Határidő:
Felelős:

2011. január 21.
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző
A Képviselő-testület 2/2011.(I. 21.) határozatának melléklete:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (székhelye: 2660 Balassagyarmat,
Rákóczii út 12., adószáma: 15450346-2-12 törzsszáma: 15450494, statisztikai számjel: 15350494-7511-321-12, képviseli: Medvácz Lajos polgármester) – továbbiakban: Önkormányzat - ,
másrészről Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok Egyesülete, Balassagyarmat (székhelye: 2660
Balassagyarmat, Rákóczi út 50., adószáma: 18641815-1-12, törzsszáma: …… statisztikai számjele:
……… képviseli: Tálas János elnök) – továbbiakban: Foglalkoztató között
az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati, lakossági tájékoztatás, az
önkormányzati események dokumentálása, archiválása
feladatok ellátása tárgyában, amelyet a Foglalkoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 35 – 37. §-aiban meghatározott,
az aktív korúak ellátására, azon belül bérpótló juttatásra jogosultak, illetve az állami foglalkoztatási
szerv által álláskeresőként nyilvántartott személyek közfoglalkoztatása keretében történő
foglalkoztatásával valósítja meg, a munkaügyi kirendeltség közvetítésén keresztül, az alábbi feltételek
szerint:
1. Az Önkormányzat vállalja, hogy az állami foglalkoztatási szerv helyi kirendeltsége által
kiközvetített, a Sztv. alapján megállapított bérpótló juttatásra jogosult személyek közül azokat,
akik képesítésük és kompetenciájuk alapján alkalmasak arra, hogy e megállapodás szerinti
közfeladatokat elvégezzék, a Munkáltató rendelkezésére bocsátja.
2. A Foglalkoztató vállalja, hogy az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő aktív korúak
ellátására, bérpótló juttatásra jogosultak köréből, vagy a munkaügyi kirendeltségnél regisztrált
álláskeresők közül legfeljebb 5 főt, igény szerint napi 6 illetve 8 órában, legfeljebb 2011.
december 31-ig közfoglalkoztatás keretében foglalkoztat.
3. A Foglalkoztató vállalja, hogy a hozzá irányított közcélú foglalkoztatásban résztvevő
álláskeresők foglalkoztatása esetén gondoskodik a munkavégzéshez szükséges tárgyi, dologi
feltételekről, a foglalkoztatott munkára történő betanításáról, munkavédelmi oktatásáról, a
munkavégzéshez szükséges munkavédelmi feltételek (pl. védőital, védőruha, munkaruha,
védőoltás, stb.) biztosításáról.
4. A
Foglalkoztató
vállalja
a
hozzá
kiközvetített,
a
közfoglalkoztatásban
résztvevővel/résztvevőkkel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás (bér + járulék) központi
költségvetés által nem fedezett, ún. önerő részének, valamint a foglalkoztatás során felmerült
egyéb költségeknek a megfizetését.
5. Jelen megállapodás 2011. január 21-én lép hatályba és határozott időre, 2011. december
31-ig szól.
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodást érintő jogszabályváltozás
esetén a megállapodást felülvizsgálják, módosítják.
7. Az Önkormányzat jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Foglalkoztató
nem teljesíti e megállapodásban vállalt kötelezettségeit, valamint ha jogszabály illetve a
finanszírozó a közfoglalkoztatásra költségvetési előirányzatot nem biztosít. A Foglalkoztató

tudomásul veszi, hogy központi finanszírozás hiányában a jelen megállapodás alapján
alkalmazott közfoglalkoztatott személy(ek) munkaviszonyának fenntartásáról saját
költségvetési lehetőségeinek függvényében szükséges döntést hoznia.
8. A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti a módosítás tervezett
hatályát megelőzően legalább 30 nappal korábban.
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésben az Sztv. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Balassagyarmat, 2011. január 21.
Az Önkormányzat részéről:

A Foglalkoztató részéről:

Medvácz Lajos
polgármester

Tálas János
ügyvezető
Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011. (I.27.) h a t á r o z a t a
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
2011. évi célok meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező
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 szolgáltató rendszer működési hatékonyságának
javítása, racionalizálása;
c.)

az önkormányzati intézményrendszer működésével kapcsolatos feladatok koordinálása,
különös tekintettel a nem kötelező feladatok ellátására;

d.)

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

e.) hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, folyamatos elemzése, változások
átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása;
B.) Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok:
a.) Biztosítani kell a Képviselő-testület és bizottságai működésének törvényességét,
eredményességét és hatékonyságát, valamint a kihirdetett önkormányzati rendeletek
teljesebb megismerhetőségét, a rendeletek, határozatok határidőben történő végrehajtását
ill. a hatályosulás elemzését;

b.) Az önkormányzat 2011. 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.
C.) A közigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos feladatok:

2.)

a.)

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt
szabályok maradéktalan betartása, hatósági ellenőrzések fokozása;

b.)

A körzetközponti hatósági igazgatási feladatok ellátásában érintett településekkel a
kapcsolattartás növelése.

c.)

hatósági jogalkalmazás színvonalának emelése, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása, valamint
az ügyintézési határidő további csökkentése, ügyfelek teljes körű tájékoztatása,
felvilágosítása, ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása;

d.)

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

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1.)
pontban megfogalmazott célok
figyelembevételével a hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit határozza
meg.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2011. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célok figyelembevételével határozza meg Dr. Tőzsér
Zsolt jegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeit és a kitűzött teljesítménykövetelmények
értékelésének eredményéről a Képviselő-testület 2012. januári ülésén adjon tájékoztatást.

Határidő: kitűzésre: 2011. február 28., tájékoztatásra 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (I. 27.) h a t á r o z a t a
a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2010. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról és
a 2011. évi térítési díjak megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú, tábor megnevezésű ingatlan 2010. évi
működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a tábor 2011. 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.
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
fizetnie.
A díjból

2. b.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben tanuló
diákoknak, közalkalmazottaknak és az intézményekből nyugdíjba vonult közalkalmazottaknak
a térítési díj mértéke:
1200.- 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
fizetnie.
2. c.) Nem Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények
tanulóinak, közalkalmazottainak a térítési díj mértéke:
1600.- 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
fizetnie.
2. d.) Egyéb felnőtt vendégek részére a térítési díj mértéke:

2000.- 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 2011. február 15-ig írásban értesítse.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011.(I.27.) 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, 8/2010.(I.26.) számú határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapodás módosítását és azt a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2011. (I. 27.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények 2010. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportintézmények 2010.
évi működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
7/ 2011. ( I.27.) határozata
a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat
részére történő átadásról szóló 267/2010. ( XII.23.) határozata módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a nem kötelezően ellátott
feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadásról szóló
267/2010. (XII.23.) határozatát ( továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő – testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Határozatban megjelölt intézmények
közül nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az átadás tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal
az alábbi költségvetési szervek vonatkozásában:
1. Balassi Bálint Gimnázium
2. Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet
3. Városi Idősek Otthona
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Nógrád
Megyei Önkormányzatot, valamint hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a határozat megküldése vonatkozásában 2011. február 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
8/2011. ( I.27.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2011. március 1. napjától a
Balassi Bálint Gimnázium pénzügyi – gazdasági önállóságát megszünteti és részben önálló
intézményként a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezethez integrálja, azaz önállóan gazdálkodó
intézménnyé válik.
2. A Képviselő – testület a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának 8. pontját az alábbi
szövegrésszel egészíti ki:
„ Az intézmény pénzügyi – gazdasági, fizikai támogató tevékenységét a Gazdasági,
Műszaki Ellátó Szervezet végzi.”
3. A Képviselő – testület felkéri a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a Balassi Bálint
Gimnázium igazgatóit, hogy a soron következő testületi ülésre készítsék el és terjesszék a
Képviselő - testület elé a két intézmény közötti együttműködési megállapodást jóváhagyásra.

4. A Képviselő – testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges munkaügyi
döntéseket tegyék meg, továbbá 2011. évi költségvetésük megtervezése során e határozatban
foglaltak szerinti javaslatot készítsenek.
5. Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratban bekövetkezett módosítás
átvezetéséről a Magyar Államkincstár illetékes szervezetén keresztül gondoskodjon.
Határidő: együttműködési megállapodás elkészítése vonatkozásában, a Képviselő – testület
2011. februári ülése
munkaügyi döntések meghozatala vonatkozásában: 2011. február 28.
határozat megküldése vonatkozásában 2011. január 30.
Felelős: 3. és 4. pont vonatkozásában Borenszkiné Imre Éva és Bécsiné Miklecz Marietta
igazgatók
5.pont vonatkozásában Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (I. 27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlanban kialakítandó orvosi rendelővel
kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti, 2007 hrsz-ú
ingatlanon Kopisz János Balassagyarmat, Óváros tér 1. szám alatti lakos orvosi rendelőt és
lakásokat alakítson ki, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a jogerős építési engedély kiadását
követően az ingatlan tulajdonjogának 2/3 része elidegenítésre kerüljön Kopisz János részére, az
alábbi feltételekkel:
- az ingatlanrész vételára bruttó 10.000.000.-Ft, melyet Kopisz János egy 80,3 m2-es
alapterületű orvosi rendelő - a hozzátartozó parkolók - és akadálymentes közlekedés
feltételeinek kialakításával köteles teljesíteni,
- az orvosi rendelő és a járulékos beruházások – önkormányzat részére történő - átadási
határideje 2011. november 30,
- a tulajdonjog átadásáról, annak feltételeiről a Képviselő-testület a jogerős építési engedély
kiadását követően, külön határozatban dönt,
- az ingatlanrész tulajdonjogának átadása és a vállalkozó általi teljesítés időpontja közötti
időszakra vonatkozóan a vállalkozónak fedezeti garanciát kell biztosítania a vételár
összegére,
- az építési engedély beszerzésével, a 2007 hrsz-ú ingatlan társasházzá történő átalakításával
és a tulajdonszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevő Kopisz Jánost terheli.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlattevő tájékoztatására, valamint a szükséges
dokumentumok (jogerős építési engedély, fedezeti garancia) birtokában a tulajdonjog
átruházására vonatkozó előterjesztés előkészítésére és annak beterjesztésére.
3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a 2007 hrsz-ú ingatlanon az orvosi rendelő
és 4 lakás kialakításához szükséges építési engedélyhez - a tulajdonosi hozzájárulások
megadására.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: az ajánlattevő kiértesítésére: 2011. február 10.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(I. 27.) határozata
a Dózsa Gy. u. 41.B. I/5. ajtószám alatti lakás

hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű komfortos lakást szakember elhelyezés
céljából - önkormányzati érdekből- a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Szabó Csaba (sz: ……………………….) részére meghatározott időtartamra 2011. március 1-től
kezdődően, 2016. február 28-ig, ezen belül a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél fennálló
munkaviszonyának fennállásáig bérbe adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: kiértesítésre: 2011. február 15.
szerződés megkötésére: 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2011. (I. 27.) h a t á r o z a t a
a Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti lakás bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci 20. I.
em. 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos lakásra a Szondi György
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolának egyszeri ingyenes bérlőkijelölési jogát 2
évvel meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.)
önkormányzati
rendeletnek
megfelelően
Családi
Erikával
(szül……………………….)
meghatározott időtartamra 2011. március 01-től kezdődően 2013. február 28-ig, ezen belül a
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolánál fennálló közalkalmazotti
jogviszonyának fennállásáig a lakásbérleti szerződést kösse meg.
Határidő: a szerződés megkötésére 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(I.27.) határozata
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky
u. 8. szám alatt lévő, 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában a
jelenlegi üzemeltetővel 2011. december 31. napjáig terjedő határozott időre szóló szerződést köt
az alábbi tartalommal:
- az üzemeltető 2010. évben megkötött üzemeltetési szerződésben foglaltakhoz képest csökkentett
szinten nyújt szolgáltatásokat. Minden napos nyitva tartást biztosít. A filmvetítések csökkentett
előadásszámmal folytatódnak (DVD Art-mozi). Megmaradnak az óvodák és iskolák számára tartott
heti-kétheti vetítések. A Civitas Fortissima terem látogatása a nyitvatartási időben szabadon

megtekinthető. Az üzemeltető a térítésmentes használat mellett 3 millió forint támogatást kap.
Ezen túl az ingatlan városi közösségi térként, rendezvényközpontként is működik tovább.
2.

A Képviselő – testület az 1. pontban meghatározottak szerinti tartalommal 2011. február 15.
napjáig megkötött szerződés esetén a Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház
hasznosításáról szóló 223/2010.(XI.25.) számú határozatának (3.) pontját hatályon kívül helyezi.

Határidő: az üzemeltetési szerződés megkötésére: 2011. február 15.
a pályázati kiírás megismétlésére: 2011. február 15.
Felelős:

a szerződés megkötéséért: Medvácz Lajos polgármester
a pályázat kiírásáért: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő–testületének
13/2011. (I.27.) határozata
Balassagyarmati Foglalkoztatási Non–profit Kft ügyvezetője megbízásának megszüntetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 2011. február 28. napjával
közös megegyezéssel megszünteti Zoltánné Járja Orsolyának, a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Non–profit Kft vezetőjének ügyvezetői megbízatását.
2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
14/2011. (I.27.) határozata
költségvetési szerv létrehozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 2011. március 1. napjától
Városgondnokság elnevezéssel, az e határozat mellékletében foglalt alapító okirat
elfogadásával költségvetési szervezet hoz létre.
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a
nyilvántartásba vételhez szükséges eljárást kezdeményezze, továbbá az egyéb szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
15/2011. (I.27.) határozata
Városgondnokság költségvetési szerv vezetőjének pályáztatásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2)bekezdés b.) pontja alapján, 2011.03.01. napjától a 2.
pontban kiírt pályázat eredményes lezárásáig Zoltánné Járja Orsolyát bízza meg a
Városgondnokság vezetésével. A vezető díjazását bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság költségvetési szerv vezetésére pályázatot ír ki az e
határozat mellékletében foglalt tartalommal.
3. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
16/2011. (I.27.) határozata
intézkedési terv elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Non–profit Kft ügyvezetőjét, és a Felügyelő Bizottságát, hogy az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXIII törvény 100/N § (8), (9) alapján véleményezze a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Non-profit Kft jogutód nélküli megszüntetésének lehetőségét.
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft-vel az alábbi tárgyakban fennálló szerződések 2011. március 1. napjával
közös megegyezéssel történő megszüntetését:
− lakásgazdálkodási,
− illegális hulladék elszállítása,
− parkfenntartás.
3. A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt, hogy készítsen előterjesztést a lakásgazdálkodási, valamint
az ipari parkra vonatkozó feladatok Polgármesteri hivatalon belül való ellátására.
4. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium illetékeseivel felvéve a kapcsolatot készítsen előterjesztést arra nézve, hogy az „Ipari
park” cím viselését hogyan érinti a feladatok esetleges átadása.
5. A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzat és szervei szervezeti
és működési szabályzatának az e határozatban megjelölt feladatok vonatkozásban felmerülő
felülvizsgálatáról.
6. A Képviselő–testület felkéri a Városgondnokság költségvetési szerv vezetőjét, hogy
együttműködve a Polgármesteri hivatal illetékes osztályaival, készítse elő elfogadásra a
Városgondnokság szervezeti és működési szabályzatát, valamint minden a működéséhez
szükséges, jogszabályban rögzített belső szabályzatot.
7. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak kérdését, hogy az ipari park
feladatok polgármesteri hivatalba történő behozatala, valamint a Városgondnokság költségvetési
szerv székhelyének meghatározása és az ahhoz kapcsolódó eszközpark igényel-e a
Városüzemeltetési Kft vonatkozásában létesítő okirat módosítást vagy a törzstőke
megváltoztatását.
8. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék
meg.
Határidő: 2011. februári testületi ülés
Az 1. pont vonatkozásában: 2011. február 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

Medvácz Lajos polgármester
továbbá ügyvezető, vezető, Felügyelő Bizottság
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011. (II.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata új költségvetési szervének, a Városgondnokságnak a
költségvetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 1. napjától
működő új költségvetési szervének, a Városgondnokságnak a 2011. évi költségvetési kereteit az
1. számú melléklet szerint fogadja el.

2.

Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a Városgondnokság
költségvetésének beépítéséről Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe,
a rendelete soron következő módosításakor gondoskodjon.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak létszámának
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város működőképességének
megőrzése érdekében a feladatok racionalizálása következtében az Önkormányzat
intézményeinél, álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentést rendel el, az alábbiak
szerint:
- Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet:
- Központi Óvoda:
- Kiss Árpád Általános Iskola:
- Mikszáth Kálmán Művelődési Központ:
- Madách Imre Városi Könyvtár:
- Balassi Bálint Gimnázium:
- Madách Imre Kollégium:
- Városi Idősek Otthona és Bölcsőde:

2,50 álláshely,
3,25 álláshely,
6,00 álláshely,
2,00 álláshely,
2,75 álláshely,
2,00 álláshely,
4,00álláshely,
6,00 álláshely.

2.

Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a létszámváltozás átvezetésről
Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelete soron
következő módosításakor gondoskodjon.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az
érintett intézmények vezetőit, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmények vezetői

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
19/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása
időpontjának meghatározásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézményekben az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók
első évfolyamra történő beíratásának idejét
2011. március 31. (csütörtök) 800- 1700 óra
2011. április 1. (péntek) 800- 1700 óra
2011. április 2. (szombat) 800- 1200 óra
időpontokban határozza meg.

2)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét és a Kiss Árpád Általános Iskola
igazgatóját, hogy a nevelési-oktatási intézményekbe csak a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc
Óvodai Nevelési, illetve Közoktatási Intézményi Társulás közigazgatási területén lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy
háztartásban élő gyermekeit veheti fel az óvodai csoportokba, általános iskolai osztályokba. Ettől
eltérni csak az önkormányzatok között létrejövő megállapodás esetén, a fenntartó által
meghatározott feltételek szerint lehet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető és Görög Imréné igazgató

3)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé
és az érintett közoktatási intézmények vezetőit értesítse a döntésről.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

4)

A Képviselő-testület utasítja az érintett közoktatási intézmények vezetőit, hogy a rendelkezésükre
álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodába jelentkezés és a tanköteles
tanulók első évfolyamra történő beíratása időpontjának nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető és Görög Imréné igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2011.(II. 24.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 1/2011.(I.21.) határozatának visszavonásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Foglalkoztatási
Nonprofit Kft-vel megkötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 1/2011.(I.21.)
határozatát visszavonja, és egyben az e határozat alapján megkötött együttműködési
megállapodás megszüntetését kezdeményezi.

2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel.
Határidő:

2011. február 28.

hogy

jelen

döntését

közölje

a

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2011.(II. 24.) h a t á r o z a t a
a Városgondnoksággal megkötendő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnoksággal
megkötendő együttműködési megállapodást, 2011. március 1-jei hatállyal, a mellékelt
tartalommal elfogadja.

2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

a

jegyzőt

az

együttműködési

2011. március 1.
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2011.(II. 24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő
közművelődési megállapodást.
2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2011.(II. 24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti
lakás hasznosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szontágh
P. u. 12. fsz. 1. szám alatti 60 m2 alapterületű komfortos lakást Dr. Frankfurter Márta (szül.:
………………) részére 2011. március 1-től kezdődően 2014. szeptember 30-ig, ezen belül a
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe
adja.
2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére 2011. február 28.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Non-profit Kft. ügyvezetőjének
megbízásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balassagyarmat Foglalkoztatási
Non-profit Kft. alapító okiratának 6.1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a társaság ügyvezetői teendőinek ellátásával
2011. március hó 1. napjától 2011. május hó 1. napjáig VIDA TIBOR …………………… szám
alatti lakost bízza meg.

2.

Az ügyvezető feladatait térítésmentesen látja el.

3.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a megbízással kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft
vezető tisztségviselője /ügyvezető/, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló
szabályzat elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Nonprofit Kft vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása
módjának és mértékének főbb elveiről szóló, a határozat mellékletét képező szabályzatot
elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy a határozatot a szabályzattal együtt helyezze
letétbe a Nógrád Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a cégiratok között.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2011.(II. 24.) határozata
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft alapító okiratának
módosításáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Kft 107/2009.(V.27.) határozatával elfogadott alapító okiratát 2011. március 1. napjával az
alábbiak szerint módosítja:
1.

A Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 50.

2.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt a székhelyváltozással kapcsolatos intézkedések
megtételére.

3.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Házy Attila ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2011.(II.24.) határozata
a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft-vel megkötésre kerülő megállapodás
jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft-vel megkötésre kerülő
megállapodást.

2.

A Képviselő – testület az e határozat 1. pontjában megjelölt megállapodásban rögzített
közművagyon vonatkozásában bérleti, üzemeletetési szerződést köt a Nyugat – Nógrád
Vízmű Kft-vel, az alábbi feltételekkel:
-

a szerződés határozatlan időre jön létre azzal, hogy az első 4 évben annak
felmondására nincs lehetőség

-

a szerződés jóváhagyásra megküldésre kerül a DMRV Zrt részére is, azzal, hogy
a bérleti szerződés időtartama alatt esetlegesen bekövetkező üzemeltető váltást
követően a szerződésben foglalt feltételeket elismeri és elfogadja

-

a bérleti díj mértéke évi nettó 40 millió forint, mely összeg felülvizsgálatát első
alkalommal a felek a szerződés megkötését követő 5. évben tehetik meg.

3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
4.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
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 :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Hajléktalanokat Ellátó Egyesített
Intézményének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja a
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézményének a
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat
részére történő átadásról szóló 267/2010. ( XII.23.) határozat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a nem kötelezően ellátott
feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzata részére történő átadásról szóló
7/2011. (I.27.) határozatával módosított 267/2010. (XII.23.) határozatát (továbbiakban:
Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A képviselő–testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Határozatban megjelölt intézmények
közül nem kíván tárgyalásokat folytatni az átadás tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal a
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola vonatkozásában, annak fenntartását a
továbbiakban is vállalja.
A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről a határozat megküldésével
tájékoztassa a Nógrád Megyei Önkormányzatot, valamint, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: a határozat megküldése vonatkozásában 2011. február 28.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
2.

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2011.(II.28.) határozata
a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft további működésével kapcsolatos döntések
meghozataláról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő vízi közművek üzemeltetési jogát 2011. március 1. napjától 2015. december 31. napjáig a
DMRV Zrt-nek adja, az alábbi feltételek mellett:
-

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft munkavállalóit a DMRV Zrt foglalkoztatja tovább, azzal, hogy a
munkavállalók száma a természetes fogyást (nyugdíjazás, elköltözés, stb.) szintet
meghaladóan nem csökkenhet, kondícióik a DMRV Zrt. szintjére emelkedik

-

-

2.

a vízdíjak 2 éven keresztül nem emelkedhetnek, azt követően is maximum csak az infláció
mértékének megfelelően, azzal, hogy 2011. március 1. napjától a vízdíjak az alábbiak
szerint kerülnek megállapításra:
ivóvíz esetén:
- fogyasztóarányos változó díj 407 Ft/m3 + Áfa helyett 370 Ft/m3 + Áfa
- ivóvíz esetén az alapdíjak változatlanok maradnak
- szennyvíz szolgáltatás esetén: 290 Ft/m3 + Áfa helyett 265 Ft/m3 + Áfa
a DMRV Zrt 2011. március 1. napjától 2015. december 31. napjáig átveszi az
önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek üzemeltetési jogát és 2011. március 1.
napjától a vízdíj a fentiekben részletezettek szerint összesen mintegy bruttó 78 forinttal
csökken. Továbbá ezen határozott időtartam alatt is jogosult bármely fél a szerződés 6
hónapos rendes felmondással megszüntetni
a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft megmarad vagyonkezelő szervezetként.

A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
szerződések aláírására.

3.
Határidő: 2011. március 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balassagyarmat Város Polgármesteri
Hivatalának
- 18/2010.(I.26.) határozattal jóváhagyott és 95/2010.(V.26.) számú határozattal
módosított – Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az SZMSZ I. fejezet „ 2. A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 2.9. pontjában a Polgármesteri
Hivatal létszáma „ 95 fő”-re módosul.
2. Az SZMSZ II. fejezet „ A Hivatal szervezete és működése 1.” 2.cc.) pontja hatályát veszti, a
2.cb.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 2.cb.) Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport”
3. Az SZMSZ II. fejezet „ 1. A Hivatal szervezete és működése” alcím 2.) pontja az alábbi i.)
ponttal egészül ki:
„ i.) Városi főépítész „
4. Az SZMSZ II. fejezet „ 1. A Hivatal szervezete és működése” alcím 3.) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„ 3.) A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző, a humánpolitikai vezető és a városi főépítész
tartozik.”
5. Az SZMSZ II. fejezet „ 1. A Hivatal szervezete és működése ” alcím az alábbi 4-5. pontokkal
egészül ki:
„ 4. Az osztályok élén vezetői megbízatású osztályvezetők állnak. A 2.e.) pontban
meghatározott osztály vezetőjét osztályvezető-helyettes helyettesíti.
5. Az osztályvezetői megbízás, valamint

humánpolitikai vezető, a Beruházási Iroda

vezetője, a főosztályvezető-helyettesi; az osztályvezető-helyettesi és a 2.a.)-d.) pontjában
meghatározott csoportok vezetői, valamint a Gyámhivatal vezetője osztályvezetői
beosztásnak felel meg. „
6. Az SZMSZ II. fejezet „ 3. Munkakörök meghatározása” alcím 1.) pontjának második mondata
az „osztályvezetők (irodavezetők)” szövegrészt követően kiegészül a „városi főépítész”
szövegrésszel.
7. Az SZMSZ II. fejezet „ 3. Munkakörök meghatározása” alcím az alábbi 4.) ponttal egészül ki.
„ 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.”
8. Az SZMSZ II. fejezet 13. „ Elemi beszámoló készítésének szabályai” alcím 2-3. pontjában a
„Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához” szövegrész helyébe a „Magyar
Államkincstár illetékes Igazgatóságához” szövegrész kerül.
9. Az SZMSZ III. fejezet „ Záró rendelkezések „ 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 4.) Az SZMSZ mellékletei:
1. sz. melléklet:
Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje
2. sz. melléket:
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke „
10. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2011. március 31.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Polgármesteri Hivatal SZMSZ 2. számú melléklete
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

jegyző
aljegyző
vezetői megbízással rendelkezők
kötelezettségvállalásra, utalványozásra, bankszámla feletti rendelkezésre
munkakörökben foglalkoztatottak
adóhatósági ügyintézők
vagyongazdálkodási ügyintézők
közbeszerzési és pályázati ügyintézők
építéshatósági ügyintézők
közterület-felügyelők
szabálysértési ügyintéző
okmányügyintézők
működési- és telepengedélyezési eljárásban közreműködő ügyintéző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programjának elfogadásáról

jogosító

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programját.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat részére
történő átadásról szóló 267/2010.(XII.23.) határozat módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem kötelezően ellátott
feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról szóló
267/2010.(XII.23.) határozatát (Továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület az alább felsorolt intézményeket és az általuk ellátott feladatokat a
Nógrád Megyei Önkormányzat fenntartásába adja 2011. július 1. napjával:
- Madách Imre Kollégium
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
- Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. pontban felsorolt
intézmények átadásának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében folytasson tárgyalásokat
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével az alábbi szempontok figyelembe
vételével:
a) az átadandó intézmények feladatellátásához elengedhetetlenül szükséges vagyont –
ingó és ingatlan javakat az átadás napjára felvett leltár szerint – az átvevő önkormányzat
ingyenes használatba kapja meg a feladatokat átadó önkormányzattól 10 évre, de
legfeljebb arra az időtartamra, amely alatt az adott javakat az átadáskor külön
megállapodásban rögzített feladatok ellátására használja,
b) a használatba adásra kerülő ingatlanokat érintő jövőbeli beruházások, fejlesztések
önerő vállalásának kérdésében a tulajdonosi kötelezettségeket csak a jogszabály
szerinti szükséges mértékben tartalmazzák a megkötendő megállapodások,
c) az átadásra kerülő azon feladatok tekintetében, amelyeket az átadó önkormányzat
jelenleg sem az adott intézmény használatában lévő ingatlan bevonásával old meg,
külön szükséges megállapodni az átvevő önkormányzattal,
d) a korábban megyei fenntartásba adott feladatok és intézmények működését biztosító
vagyontárgyak tulajdonjogának felülvizsgálatára kerüljön sor.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzattal
megkötendő feladat átadás-átvételi megállapodásokat terjessze be elfogadásra a Képviselőtestület 2011. júniusi ülésére.
Határidő:
2011. június 30. (a 3. pont tekintetében)
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2011.(III.31.) 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 25.
pontját az alábbiakra módosítja:
„ Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú
ingatlanok:
▪

2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26., középiskola és udvar, hrsz. 201/3; 6829
m2 területű ingatlan – „A” épület

▪

2660 Balassagyarmat, József Attila u. 3. és Bajcsy-Zsilinszky út 14., hrsz. 1629;
4166 m2 területű ingatlan – irodaház, üzemi konyha és udvar

▪

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16., hrsz. 1634; 678 m2 területű
tanbolt

▪

2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2., hrsz. 445; az 5907 m 2
alapterületű, vármegyeháza megjelölésű ingatlanból a keleti és a déli szárny I.
emeletén 1543,4 m2, a keleti szárny tetőterében 616,9 m2, a keleti szárny
földszintjén 728,67 m2, összesen: 2888,97 m2

▪

2660 Balassagyarmat, József Attila u. 1., hrsz. 1630; a 1096 m 2 területű
ingatlanból, az ingatlant használók területi arányában 547 m2

▪

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.”

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 Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2011.(III.31.) 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. pontjában
a) a TEÁOR 8419 - es szakfeladatot az alábbi szakfeladattal egészíti ki:
TEÁOR 8419

„Önkormányzatok elszámolásai a
költségvetési szerveikkel

841907”

b) a TEÁOR 8559 – es szakfeladatokat az alábbi szakfeladattal egészíti ki:
„TEÁOR 8559

Iskolarendszeren kívüli ISCED
3 szintű OKJ-s képzés

855942”

2. Az Intézmény alapító okiratának 25. pontját az alábbiakra módosítja:
„Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú
ingatlanok:
▪

2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2., hrsz. 374/1; az összesen 14556 m 2
alapterületű, kollégium megnevezésű ingatlanból 5250 m2 alapterületű ingatlan

▪

2660 Balassagyarmat, Szondi u. 19., hrsz 202/4; 1273 m2 alapterületű oktatási
intézmény és tanműhely megnevezésű ingatlan

▪

2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7., hrsz. 2319/A; 309 m 2 egyéb épület
megnevezésű ingatlan

▪

8220 Balatonalmádi – Káptalanfüred, Tábor út 12., hrsz. 0114/8; 4860 m 2 üdülő
megnevezésű ingatlan

▪

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.”

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 Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2011.(III.31.) 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
alapító okiratának
a) 24. pontjából törli az alábbi szövegrészt:
„2660 Balassagyarmat, Nyírjes, hrsz. 5193; 997 m2 területű földrészleten álló
ingatlan”
b)
▪

24. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
„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.”
b) 25. pontját hatályon kívül helyezi
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 Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 587.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 628.141 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Városgondnokság alapító okirat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság (2660
Balassagyarmat, Óváros tér 15.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

8.) pontjában felsorolt költségvetési szerv alaptevékenységei közül törlésre kerülnek a 813000
Zöldterület-kezelés, 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások.

8.) pontjában az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok az alábbiakkal
egészül ki:
TEÁOR
Szakfeladat
Szakfeladat szám
TEÁOR 8130
Zöldterület-kezelés
813000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841403

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: 2011. április 15.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1..) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft 2011. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi
pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
263.435.- eFt bevétellel,
262.450.- eFt költséggel és ráfordítással.
2..) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető
Határidő: 2011. április 15.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi
pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
24.250.- eFt bevétellel,
23.867.- eFt költséggel és ráfordítással.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Házy Attila ügyvezető
Határidő: 2011. április 15.
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjének díjazásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft alapító okiratában foglalt jogkörében eljárva Házy Attila ügyvezető
javadalmazását 2011. április 1. napjától közös megegyezéssel lecsökkentve, bruttó 94 ezer Ft
/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy 2011. április 1. napjától 2014. június 30. napjáig az
ügyvezető feladatát munkaviszony keretében lássa el.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2011.(III.31.) 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
2010. május 30. napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bécsiné Miklecz Marietta igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ipolyjáró u 2-4 fsz. 4. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró u.
2-4. sz. fsz. 4. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos lakásra az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú
önkormányzati rendelet 12. §-a alapján az önkormányzat intézményei részére egyszeri
bérlőkiválasztási jogot biztosít pályázati eljárás keretében. A leendő bérlő költségelven
meghatározott lakbért köteles fizetni.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázat kiírására 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2011.(III.31.) 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. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű összkomfortos lakást Dr. Bahador Shahbaz
(született: ) sebész szakorvos részére 2011. április 1-től kezdődően 2016. március 31-ig, ezen
belül a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig
bérbe adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Jókai u. 4. IV. em. 2. ajtószám alatti lakás bérbeadásáról
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV.
em. 2. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű komfortos lakásra a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolának ingyenes bérlőkijelölési jogot biztosít 2013. március 31-ig.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú önkormányzati rendeletnek
megfelelően Hauser Gabriellával (szül.: ) meghatározott időtartamra 2011. április 01-től
kezdődően 2013. március 31-ig, ezen belül a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskolánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig a lakásbérleti szerződést
kösse meg.
Határidő: a szerződés megkötésére 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Rákóczi u. 8/A. szám alatti 438 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u.
8/A. szám alatti, 438 hrsz-ú ingatlant a jelenlegi megtekintett állapotban a Rutin Reklám Bt.
(székhely: Balassagyarmat, Jószív u. 35. adószám: 24048510-2-12) részére az alábbi
feltételekkel idegeníti el:
a) az ingatlan vételára nettó 5.000.000.-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 vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c) az ingatlan gázközmű bekötéssel nem rendelkezik, a csatlakozás költségei a vevőt
terhelik,
d) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2011. június 30-ig megkötendő
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház
hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, BajcsyZsilinszky u. 8. szám alatt lévő, 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlan
vonatkozásában a Bajcsy-Nyolc Filmvetítő és Szolgáltató Kft-vel 2011. december 31. napjáig
terjedő határozott időre szóló szerződést köt az alábbi tartalommal:







2.

Minden napos nyitva tartást biztosít.
A filmvetítések csökkentett előadásszámmal folytatódnak (DVD Art-mozi).
Megmaradnak az óvodák és iskolák számára tartott heti-kétheti vetítések.
A Civitas Fortissima terem a nyitvatartási időben szabadon megtekinthető.
Az üzemeltető a térítésmentes használat mellett 3 millió forint támogatást kap.
Ezen túl az ingatlan városi közösségi térként, rendezvényközpontként is működik tovább.

A Képviselő – testület az 1. pontban meghatározottak szerinti tartalommal 2011. április 15.
napjáig megkötött szerződés esetén, a Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház
hasznosításáról szóló 223/2010.(XI.25.) számú határozatának (3.) pontját és ezzel egyidejűleg a
12/2011.(I.27.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról
szóló határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

NYITVA TARTÁS

Hétfő – Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Filmszínház

Civitas Fortissima terem

11 – 21
11 – 22
10 – 22
14 – 21

11 – 18
11 – 18
10 – 18
Zárva

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti 509/3 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18.
szám alatti, 509/3 hrsz-ú, 96 m2-es nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Balassagyarmat
Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) részére, irodai jellegű
tevékenység folytatása érdekében, pályázati eljárás nélkül az alábbi feltételekkel adja bérbe:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2011. év április hó 1. napjától 2016.
év március hó 31. napjáig terjedő időszakra szól
b) A helyiség kezdő bérleti díja:
13.500.-Ft/m2/év + áfa
c) A helyiség bérleti díjából a bérlő - Balassagyarmat városában ellátott személyek
arányában – 20 % kedvezményben részesül, melyet évente, december 31-i állapot
szerint felül kell vizsgálni,
d) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, háromhavi bérleti
díjnak megfelelő összeg befizetésének - szerződés megkötése előtti - igazolása,
e) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján
fizeti,
f) az üresen maradó helyiségek (tárgyaló és egy iroda) fűtése külön nem mérhető, annak
fűtési díját az önkormányzat a bérlő részére nem téríti meg,
g) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a bérlő a folytatni kívánt tevékenység céljából a helyiségben
a becsatolt árajánlat szerint 1.080.300.- Ft felújítást végezzen, mely a havi bérleti díj 50%-ának
megfelelő mértékig beszámítható.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a határozatban, valamint a
15/2004.(V.21.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a bérleti szerződést
megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2011. április 5.
Felelős:
Csach Gábor alpolgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
ipari emlékhely kialakítására irányuló önálló képviselői indítványról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pulay László képviselő
úrnak a Civitas Fortissima Kör egyetértésével benyújtott, ipari emlékhely kialakítására irányuló
indítványát.
1.

1.A Képviselő-testület egyetért az indítványozóval, hogy a vasútállomás előtti, ma még névtelen
kis téren, a Benczúr Gyula utca és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésében lévő körforgalom
középszigetén ipari emlék létesüljön a benyújtott tervezet szerint, nagyvasúti jármű kerékpár
elhelyezésével. Az elhelyezéshez szükséges közterületet az emléket létesítő Civitas Fortissima
Kör rendelkezésére bocsátja, annak kivitelezésében a Körrel együttműködik.

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt ipari emlék megvalósításának véleményezésére
szakértő bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá
Moór Mátyást,
Csemniczky Zoltánt,
Csach Gábort és

Gere Józsefet
választja meg.
3.

Felhatalmazza a polgármestert az ipari emlék létesítéséhez szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. augusztus 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanév közbeni maximális
osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola maximális 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
intézmény vezetőjét tájékoztassa, valamint hívja fel a vezető figyelmét arra, hogy továbbra is
folyamatosan kísérje figyelemmel a tanulói létszámok év közbeni alakulását és amennyiben
más csoportok, osztályok esetében is fenntartói engedély megadása válik szükségessé, úgy
az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjessze be a fenntartóhoz.
Határidő: 2011. március 31., illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. 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: 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének
megemeléséről és meghosszabbításáról

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meglévő 690 000 eFt
folyószámla hitelkeret 1 000 000 eFt-ra történő megemelését kezdeményezi a számlavezető
pénzintézetnél oly módon, hogy 2012-től kezdődően évi két alkalommal – alkalmanként 50 000
eFt-tal – csökkentse le a keretet 700 000 eFt-ra a futamidő alatt.
(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 a futamidő alatti költségvetési
bevételeit jelöli meg,
c.) nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása nem tartozik a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 88. §-ában foglalt
rendelkezések tiltó hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelszerződés aláírására.
(4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2011.(III.31.) 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 Szabályzatot, a módosításokkal egybefoglalt egységes tartalommal.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
az Állami Számvevőszék 2010. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv kiegészítésére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a 2010. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési
terv kiegészítését.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2011.(III.31.) 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
technikai álláshely megszüntetését rendeli el.

2.

Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 25.) 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: 2011. május 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 :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2011.(III.31.) 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 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott
intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám
miatti, 2010. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2010. és 2011. 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
8,75 álláshelyet, 9 főt érintően.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. április 12-éig pályázatot nyújt be 9 fő
közalkalmazott (8,75 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:

Közp.
M.I.Vár. Balassi B.
V. Idősek
M.I.Kol- Összesen
Óvoda Könyvt.
Gimn.
O. és B.
légium
_________________________________________________________________________________

2011. január 1.
Létszám (fő):

91

LétszámCsökkentés (fő):
- ebből:
pályázható létszám
(álláshely):
A csökk. követően
kialakult létsz.
2011 .05. 01 (fő).:

4.

20,75

73,75

111,75

36,5

333,75

19

3,25

2,75

3

6

4

0,75

1

2

4

1

87,75

18

105,75

32,5

70,75

8,75

314,75

Az összesített létszám alakulása:

Önkorm.intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága:
Városüzemeltetés:
Mindösszesen:

2011 .01. 01.
1 671,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 848,25 fő

2011. 05. 01.
1 656,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 833,25 fő

5.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7.
pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.

6.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy fenntartói
körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 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: 2011. április 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft végelszámolással történő megszüntetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító – elhatározza a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését, elrendeli
végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja: 2011. május 01. A Társaság cégneve
„végelszámolás alatt” toldattal egészül ki.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az ügyvezetőt valamint a könyvvizsgálót a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 1.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Vida Tibor ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft végelszámolójának
megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 1. napjával a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végelszámolójává választja Vida Tibort (anyja
neve: lakcíme: adóazonosító jele: ) , a társaság eddigi ügyvezetőjét. A társaság cégjegyzésére a
végelszámoló önállóan jogosult. A társaság alapító okirata ezen szövegrésszel kiegészül. A
végelszámoló tevékenységét térítésmentesen látja el, egyebekben a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Nonprofit Kft Javadalmazási szabályzata az irányadó.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2011. május 1.
Medvácz Lajos polgármester
Vida Tibor ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról,
önerő biztosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
7/2011.(III.9.) BM rendelet által kiírt pályázati felhívásra a Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése
érdekében.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
előreláthatóan bruttó 5.100.000.- Ft-ot a 2011. 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

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportcsarnok fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról
tárgyú pályázat benyújtásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
7/2011.(III.9.) BM rendelet által kiírt pályázati felhívásra a Városi Sportcsarnok fejlesztése
érdekében.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
előreláthatóan bruttó 4.600.000.- Ft-ot a 2011. 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

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a „Palócország Fővárosáért 99” Közalapítvány felügyelő bizottság tagjának
megbízatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 248/2010.(XII.23.) számú
határozatának 2 pontját az alábbiak szerint módosítja:
Fényes Balázs Pál (2660 Balassagyarmat, Török Ignác u. 5.) lemondása miatt a „Palócország
Fővárosáért 99” Közalapítvány felügyelő bizottság tagjává
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6. I/5.
szám alatti lakost választja meg.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2011.(IV.28.)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelt költségvetési szervei 2010. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző
Melléklet

Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelt költségvetési szervei
2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

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 szerint a belső ellenőrzés
megszervezéséért a jegyző felelős.
Balassagyarmat Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és felügyelt költségvetési
szervei belső ellenőrzési feladatait és a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet felügyeleti
ellenőrzését a 2010. évben a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás Szolgáltató Intézménye
(továbbiakban: Társulás) látta el. A belső ellenőrök a Társulás Munkaszervezetének közalkalmazottai,
akik feladatukat a szervezet független részeként, közvetlenül a Munkaszervezet vezetőjének
irányítása alatt látják el.
A Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet belső ellenőre feladatát közvetlenül a Főigazgató
Főorvos irányítása alatt látta el.
I.

Belső Ellenőrzési Iroda által végzett ellenőrzési tevékenység

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 250/2009.(X.23.) számú határozatával
fogadta el az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervét.
A Belső Ellenőrzési Iroda az éves tervben foglalt témakörökben folytatta le az ellenőrzéseket a Jegyző
által kiadott ellenőrzési programban foglaltak alapján. A Belső ellenőrzési Iroda létszámhiánya miatt
az ellenőrzések időben átütemezésre kerültek és így az alábbi ellenőrzések valósultak meg:
❖ 13 intézménynél a szabályozottság utóellenőrzése,
❖ 7 intézménynél pénzügyi-gazdasági ellenőrzés,
❖ 2 intézménynél a közbeszerzés szabályszerűségének ellenőrzésére,
❖ 1 intézménynél átfogó rendszerellenőrzés,
❖ az önkormányzat közbeszerzési tevékenységének szabályszerűségi vizsgálata,
❖ az önkormányzat beruházási tevékenységének pénzügyi-gazdasági vizsgálata,
❖ az önkormányzat szociális ellátási rendszerének rendszerellenőrzése.
Ellenőri kapacitás hiányában nem került sor a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Szakközépiskola
rendszerellenőrzésére és a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének ellenőrzésére.
A belső ellenőrzés lefolytatása a Ber. előírásainak és tartalmi követelményeinek megfelelően történt.
Az ellenőrzési jelentés – tartalmi követelményeit tekintve - megfelelt a Ber. előírásainak, a
megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták, észrevételt nem tettek.
AB) Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó
tényezők
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 2010 első félévében 5 fő közalkalmazott volt, azonban 2010.
április 1-től egy fő közalkalmazott a szabadságát és a felmentési idejét töltötte nyugdíjba vonulása

miatt, 2010. július 1-től pedig egy fő közalkalmazott munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel.
A két üres álláshelyből 2010 októberében csak egy került betöltésre, mely a tervezett ellenőrzési
kapacitás éves nagyságát jelentősen csökkentette. A kapacitás csökkenést az ellenőrzések
átütemezésével próbáltuk ellensúlyozni, de ennek ellenére a tervezett 28 ellenőrzésből 26
megvalósult.
A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Ber. előírásainak, valamint eleget
tettünk regisztrációs kötelezettségünknek is.
A szakmai feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében a belső ellenőrök több szakmai
továbbképzésen is részt vettek az év során (adóváltozásokkal, államháztartást érintő változásokkal
kapcsolatos továbbképzés, mérlegképes könyvelői továbbképzés).
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 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.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy abban az esetben, ha a belső ellenőrzés
a szabályszerűségi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseken felül teljesítmény ellenőrzéseket is
kíván végezni, valamint maradéktalanul biztosítani kívánja az informatikai ellenőrzések és a
közbeszerzési törvényből adódódó szabályszerűségi ellenőrzések végrehajtását is, akkor a
szakmai képzettség színvonalának emelése és az ellenőri kapacitás 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 használásával történhet a munkavégzés.
A 2010. évben tárgyi eszközök fejlesztésére nem került sor.
Az irattárazással, ellenőrzési iratok kezelésével, megőrzésével kapcsolatos feladatokat továbbra is
minden belső ellenőr saját maga lát el, mely jelentős időigénnyel jár.
Az ellenőrzésekről készült dokumentációk megőrzése és a hozzáférés lehetősége a költségvetési
szervek és az önkormányzat 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 ismertették, 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 polgármesteri
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 jegyző, a polgármester részéről), melynek során beazonosítanánk a belső ellenőrzést
igénylő területeket és azok rendszeres ellenőrzésének gyakoriságát.
Jelenleg elsősorban a rendelkezésre álló létszámra és kockázatelemzésre 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 2010. évben lefolytatott ellenőrzés fontosabb megállapításai
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
Kiss Árpád Általános Iskola Beruházás
Az ellenőrzés célja: az önkormányzat a Kiss Árpád Általános Iskola tornaterem beruházás
lebonyolítása során szabályszerűen és célszerűen járt-e el, illetve a felhalmozási előirányzatok
felhasználása, a döntési mechanizmusok működése megfelelő volt-e.
Ellenőrzött időszak: 2009-2010. évek
Ellenőrzés időtartama: 2010. január 24. - 2011. február 11.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági
Az önkormányzat beruházási és pályázati tevékenységének belső szabályozottságát az ellenőrzés
indokoltnak tartja megerősíteni, mivel belső szabályozás részeként nem találta kellően
szabályozottnak, átláthatónak az önkormányzat és a felügyelt költségvetési szervek pályázattal
kapcsolatos tevékenységét, a pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntési hatásköröket és
az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos folyamatokat.
A vizsgált beruházás megvalósítása a hatályos jogszabályok és belső szabályzatok figyelembe
vételével valósult meg. A belső szervezeti egységek feladataikat a belső szabályzatokkal szinkronban
látták el.
Az ellenőrzés javasolta a ciklusprogram mellett egy költségvetéssel alátámasztott középtávú
beruházási és fejlesztési terv elkészítését, mely a fejlesztések ütemezését, forrásigényét az
önkormányzat likviditási helyzetére gyakorolt hatását tartalmazná.
A gazdálkodást érintő szabályzatok a beruházások pénzügyi vonatkozású szabályozását
biztosítják, azonban felül kell vizsgálni a jogszabályi hivatkozásokat és az új Ámr. előírásainak
megfelelően kell módosítani kell azokat.

Az önkormányzat a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire tekintettel járt el a tervező kiválasztása és a
kivitelező megbízását illetően. A lefolytatott közbeszerzési eljárások során a döntési jogosultságok a
Közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően érvényesültek. A Kbt.-ben és a belső
szabályzatban előírt jegyzőkönyvek, összegzések, bírálati lapok a közbeszerzési dokumentáció részét
képezték.
A műszaki ellenőri feladatok ellátása tekintetében felhívtam a figyelmet, hogy minden esetben
írásbeli megbízás alapján történjen a feladat ellátása, illetve szükséges nyilatkozat bekérése
összeférhetetlenség fenn nem állása tekintetében.
A beruházás megvalósításával kapcsolatos szerződések kontrolláltsága és jogszabályoknak való
megfelelése biztosított volt, azonban nem minden esetben vették figyelembe Balassagyarmat
Város Önkormányzat a helyi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló
18/2010.(III.23.) számú rendeletében foglalt előírásokat.
Az ellenőrzés javaslattal élt a rendelet szövegének felülvizsgálatára és pontosítására, illetve
ennek alapján a folyamatszabályozás kialakítására.
A kivitelezés dokumentáltsága tekintetében a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartották, a
dokumentumok megőrzéséről, utólagos kontrollálhatóságáról gondoskodtak.
A szerződés szerinti teljesítések és annak pénzügyi kiegyenlítése a jogszabályokban és a belső
szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történt, a belső kontrollok a belső szabályzattal
szinkronban valósultak meg.
Közbeszerzési tevékenység szabályszerűsége
Az ellenőrzés célja: az önkormányzat közbeszerzési tevékenység szabályszerűségének
vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzés időtartama: 2010. július 02. - 2010. július 30.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi ellenőrzés
Az önkormányzat éves ellenőrzési tervet készített, melyet több alkalommal a közbeszerzési
szabályzatban foglaltaknak megfelelően módosítottak. A tárgyévet követően a Kbt-ben meghatározott
időre a statisztikai összegzést elkészítették. A Közbeszerzési Bizottság 2008-2009. évben hozott
döntéseiről a Képviselő-testületet tájékoztatták.
Az ellenőrzés az eljárás részletes vizsgálata alapján megállapította, hogy az eljárásba bevont
személyek a Kbt-nek és a Közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően jártak el a
közbeszerzések lebonyolítása folyamán és az előírt szakértelemmel rendelkeztek.
Az ajánlati felhívások tartalma megfelelt a hirdetményi mintáknak, az ajánlatkérő a feladás napját
dokumentáltan igazolni tudta, a dokumentáció teljes körűen rendelkezésre állt.
A közbeszerzések dokumentációit körültekintő munkával, átláthatóan készítették el. A kiválasztott
bírálati szempontok biztosították az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának
lehetőségét.
A hirdetmények megküldésével és közzététellel kapcsolatosan a Kbt. vonatkozó rendelkezésire
figyelemmel jártak el. A törvényi előírásoknak megfelelően gondoskodtak a közbeszerzéssel
kapcsolatos adatok saját honlapon való közzétételéről. A szerződéskötés, a teljesítés igazolása a
belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történt.
Az ellenőrzés – a kötelezettségvállalás, illetve az egybeszámítási szabályok kontrolljának
érdekében - szükségesnek találná az önkormányzat által kötött szerződések egységes
nyilvántartásának kialakítását. A nyilvántartás jelenleg is kialakított a Pénzügyi Osztályon,
azonban biztosítani kellene annak teljes körűségét.

Az önkormányzat többségi befolyása alatt működő gazdasági társaságokkal – a közbeszerzési
eljárás lefolytatásának mellőzésével - kötött szerződések tekintetében az ellenőrzés hiányolta
annak belső kontrollját, hogy a Kbt. 2/A §-ban foglalt feltételek fennálltak-e.
Felhívtam a figyelmet a Kbt. 2/A § (5) bekezdésére, mely szerint ajánlatkérő legalább
háromévenként – független szakértő igénybevételével – hatáselemzés készítésére köteles.
Szociális ellátások
Az ellenőrzés célja: az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszerének szabályozottságának, a támogatások folyósításának jogszabályokkal és belső
szabályzatokkal való összhangjának és az előirányzat-felhasználások szabályszerűségének
vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2009-2010. évek
Ellenőrzés időtartama: 2011. március 7. - 2011. március 25.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: rendszerellenőrzés
Az önkormányzat szociális ellátási rendszerének és az ellátások folyósításának belső
szabályozottsága megfelelően kialakított. A külső szervezetekkel és a belső szervezeti
egységekkel való kapcsolattartás és annak módja, valamint a szociális ellátások
vonatkozásában igényelhető normatív kötött felhasználású támogatások igénylések rendjének
szabályozását tartja még szükségesnek az ellenőrzés.
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, a hatályos jogszabályok és a gyakorlat
szinkronjának megteremtése érdekében több javaslattal éltünk az önkormányzati rendelet
módosítására, pontosítására vonatkozóan.
A szociálisan rászorult személyek tájékoztatása és az ügyintézés hatékonyságának növelése
érdekében indokolt, hogy az önkormányzat honlapján a hatályos szociális rendelet és a
szociális ellátások igényléséhez benyújtandó kérelmek és tájékoztatók hozzáférhetőek
legyenek.
A szociális ellátások rendszere és az ezzel kapcsolatos feladat és hatáskörök a jogszabályokkal
összhangban kerültek kialakításra és a gyakorlatban annak megfelelően működtek.
A szociális ellátások megállapítása a hatályos jogszabályokkal szinkronban történt. Az
ellenőrzés kisebb hiányosságot a felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók szociális
támogatása, a Nagycsaládosok Wells Gabriella támogatása tekintetében tárt fel.
A kifizetések teljesítése során a pénzgazdálkodási jogkörök és a munkafolyamatba épített ellenőrzési
pontok a belső szabályzatokban foglaltakkal szinkronban működtek, az ellátások folyósításának
folyamata megfelelően kontrollált volt. Az előirányzat-felhasználások szabályszerűek voltak.
Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek
Balassagyarmat Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
Az ellenőrzés célja: az előirányzat-felhasználás és pénzgazdálkodás releváns folyamatai
szabályszerűségének vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzés időtartama: 2010. június 2. - 2010. június 11.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
A költségvetési szerv működését a Képviselő-testület által 154/1999.(IX.02.) számú határozattal
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban SzMSz ) szabályozza. Az SzMSz
legutolsó módosítására 2003. évben került sor a Képviselő-testület 202/2003.(X.16.) számú
határozatával. Az időközben történt szervezeti és jogszabályi változások nem kerültek
átvezetésre az SzMSz-n ezért annak felülvizsgálatát és Képviselő-testület elé történő
beterjesztését javasoltuk.

A Polgármesteri Hivatallal kötött Együttműködési megállapodásban rögzítették az együttműködés
általános szabályait, elhatárolásra kerültek az egyes gazdálkodási folyamatok feladat és hatáskörök.
A normatíva igényléshez szolgáltatott adatok megfeleltek a költségvetési törvény előírásainak,
azonban javasoltuk a létesítmény területének egyeztetését a vagyonkataszteri nyilvántartással,
mert az intézmény és az önkormányzat nyilvántartásai eltérőek voltak.
A Tűzoltóság költségvetésben tervezett 311,7 millió Ft kiadási előirányzat nagysága a normatív, kötött
felhasználású támogatás mértékére tekintettel – önkormányzati támogatás nélkül – került tervezésre.
A tervezés során elsősorban a normatív támogatás mértékét vették figyelembe és ez került
felosztásra a kiemelt előirányzatokon belül. Az ellenőrzés javasolta, hogy a tervadatok
meghatározása számításokon alapuljon, figyelembe véve az Ámr. 85. § rendelkezéseit, mely
egy reális költségvetési terv elkészítését alapozza meg.
A dologi előirányzat-felhasználások belső, illetve külső bizonylatokkal kellően alátámasztottak voltak.
A kötelezettségvállalásokra és beszerzésekre a költségvetési szerv működésének érdekében került
sor. A belső kontrollok az előirányzat felhasználások tekintetében biztosítottak voltak.
A költségvetési szerv belső szabályozás részeként gondoskodott a nyújtható szolgáltatások körének
meghatározásáról és annak díjáról, a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan szerződések minden
esetben megkötésre kerültek, mely a szolgáltatási díjak számlázásának alapját képezték.
A Tűzoltóság Balassagyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szabályzatait alkalmazza,
azzal a különbséggel, hogy házipénztár a Tűzoltóságnál nem működik. Az intézménynél csak
pénzkezelés történik, mely a belső pénzkezelési szabályzat betartásával valósult meg. A
pénzkezelés, a bizonylati rend és fegyelem szabályszerű érvényesülését szolgálta a pénztárellenőr
kontrollja.
A pénzgazdálkodási jogkörök tekintetében javasoltuk a jogkörök új Ámr. szerinti
felülvizsgálatát, mivel a kötelezettségvállalás és utalványozás joga írásbeli megbízás alapján
sem ruházható át szervezeten kívüli személy részére.
A pénzkezelési bizonylatok kontírozása nem teljes körűen volt biztosított, mivel az Áfa
kiadások nagysága és könyvviteli számla száma nem volt feltüntetve a bizonylaton.
A magáncélú telefonhasználat szabályozása és a költségek továbbszámlázására nem a
hatályos jogszabályoknak megfelelően került sor, melynek felülvizsgálata szükséges.
A bevételek könyvelése és a számlázás nem volt teljesen szinkronban a hatályos
jogszabályokkal, ezért szükségesnek tartjuk a kialakult gyakorlat megváltoztatását.
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Az ellenőrzés célja: A közbeszerzési tevékenység szabályszerűségének vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzés időtartama: 2011. január 06. - 2011. január 14.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi ellenőrzés
A jogszabályi változások következtében indokolt a Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata,
kiegészítése az ellenőrzés által tett észrevételek figyelembe vételével.
A költségvetési szerv rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal, azonban a közbeszerzési eljárással
és anélkül megvalósuló beszerzések nyomvonala nem került kidolgozásra, melyet pótolni
szükséges.
Az ellenőrzés ellentmondást a belső szabályzatokban a közbeszerzési tevékenység szabályozása
tekintetében nem tapasztalt, azonban felhívja a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét az
Ügyrend kiegészítésére és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjét rögzítő szabályzat elkészítésére.

Az ellenőrzés szükségesnek tartja, hogy a munkaköri leírások a költségvetési szerv belső
szabályzataival összhangban tartalmazzák a felelősségi és hatásköröket, ezért az igazgató és a
gazdaságvezető tekintetében javaslattal éltünk Balassagyarmat Város Polgármestere felé az
igazgató és a gazdaságvezető munkaköri leírásának felülvizsgálatára.
Az élelmezésvezető munkaköri leírása kiegészítésre szorul a beszerzések belső kontrolljának
biztosítása tekintetében.
Az ellenőrzés a feladat és hatáskörök érvényesülése érdekében indokoltnak tartja külső
szervezet vagy személyek közbeszerzési eljárás lebonyolításába való bevonása esetében
megállapodás megkötését.
A közbeszerzést érintő kötelezettségvállalás nyilvántartása nem az Áht. és az Ámr.
rendelkezéseinek
megfelelően
történt,
mivel
a
kötelezettségvállalások
csak
a
megrendelésekkel, illetve szállítói számlákkal egy időben kerültek nyilvántartásba vételre.
Ennek gyakorlatát felül kell vizsgálni.
Az ellenőrzés javasolta, hogy a műszaki leírással kapcsolatos számítások képezzék a
közbeszerzési dokumentáció részét, hogy a mennyiségek nagysága alátámasztott és átlátható
legyen.
A közbeszerzési eljárás során kötött szerződések nem tartalmazták a Kbt. 305. § (4) bekezdése
szerinti feltételek teljesülésének esetére az ajánlatkérő részéről a pénzforgalmi
szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, melyre
felhívtuk a figyelmet.
A szerződések kötelezettségvállalásnak minősülnek az Áht. értelmében, ezért biztosítani kell a
szerződéseken az ellenjegyzői jogkör érvényesülését. A szerződések továbbá nem kerültek
közzétételre, melyről a Kbt. rendelkezései alapján gondoskodni szükséges.
A költségvetési szerv a szerződés módosítások nyilvánosságát szintén nem biztosította,
melyet a Kbt. 17/C §-a ír elő, és a teljesítésről szóló hirdetmény közzététele sem történt meg.
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet,
Kiss Árpád Általános Iskola,
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola,
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
Az ellenőrzés célja: A pénzgazdálkodás releváns folyamatai megfelelőségének ellenőrzése.
Ellenőrzött időszak: 2009-2010. évek
Ellenőrzés időtartama: 2011. március 2. - 2011. március 18.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Az ellenőrzés utóellenőrzés keretében vizsgálta az előző évben lefolytatott ellenőrzés által
feltárt hiányosságok megszüntetését. Felhívtuk a figyelmet, hogy a költségvetési szerv
vezetője a GAMESZ szervezeti és működési szabályzatát az utóellenőrzés által megfogalmazott
jogszabályi előírásoknak megfelelően egészítse ki, valamint készítse el az önköltség-számítási
és FEUVE szabályzatát.
A költségvetési szervek pénzkezelésének és pénzgazdálkodásának belső szabályozottsága
megfelelően kialakított, melyet a GAMESZ pénzkezelési szabályzata rögzít. A pénzgazdálkodási
jogkörök az Ámr. jogszabályi követelményeinek és a helyi sajátosságoknak megfelelően lettek
kialakítva. A pénzkezeléssel megbízott dolgozókról aktualizált felelősségvállalási nyilatkozat készült,
mely mellékletét képezte a pénzkezelési szabályzatnak.
A belső szabályzatok nyilvántartásáról nem gondoskodtak, melyet az ellenőrzés fontosnak tart
a szabályzatok hatályának és aktualizáltságának ellenőrizhetősége érdekében.
A GAMESZ-hez rendelt önállóan működő intézmények a részükre meghatározott nagyságrendű
ellátmánnyal a jogszabályban és a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő módon gazdálkodtak

és számoltak el.
Az önállóan működő és gazdálkodó szervezet által az önállóan működő költségvetési szervek
tekintetében működtetett belső kontrollok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Biztosított a
GAMESZ és önállóan működő intézményeinél az előirányzat nyilvántartások vezetése, módosítások
nyomon követése. A költségvetési előirányzat módosítások indokoltak és megalapozottak voltak.
Az ellenőrzés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ pénzgazdálkodása tekintetében hiányosságot
nem tárt fel.
Az ellenőrzés vizsgálta a többlettanítás elszámolásának megfelelőségét. A Szent-Györgyi
Albert Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Kiss Árpád Általános Iskola esetében a
többlettanítás elszámolása a jogszabályi előírások figyelembe vételével valósult meg.
Mindkét intézmény esetében felhívtuk a figyelmet, hogy az Intézmények belső szabályzatában
kerüljön rögzítésre a többlettanítás elszámolásának folyamata, a felelősök, az ellenőrzést
végzők feladatainak megjelölésével. Ezzel összhangban az érintettek munkaköri leírásai is
egészüljenek ki.
A Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola esetében javasoltuk, hogy a
többlettanítás elszámolásával kapcsolatos dokumentumokat a kiállító és az adatok helyességét
ellenőrző személyek minden esetben írják alá.
Madách Imre Kollégium
Az ellenőrzés célja: A közbeszerzési tevékenység szabályszerűségének vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2010. év
Ellenőrzés időtartama: 2010. november 2. - 2010. november 5.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi vizsgálat
Az ellenőrzés a szabályszerűségi ellenőrzés utóvizsgálata vonatkozásában felhívta a figyelmet,
hogy a költségvetési szerv készítse el az intézkedési terv alapján 2010. december 31-ig a belső
szabályzatok nyilvántartási rendszerének aktualizálását.
A közbeszerzési tevékenység lefolytatásának szabályszerűsége a belső szabályzat jogszabállyal való
összhangja és a döntési jogosultságok ennek megfelelő érvényesülése által biztosított volt.
A közbeszerzés lebonyolítása a Beruházási Osztály által valósult meg. Az ellenőrzés javasolta, hogy
a közbeszerzési szabályzat rendelkezzen arról, hogy a közbeszerzés külső szervezettel történő
lebonyolítása esetén a költségvetési szerv vezetője kössön megállapodást a külső szervezettel
vagy személlyel, hogy a feladat és hatáskörök egyértelműen meghatározottak és számon
kérhetőek legyenek.
Az ellenőrzés kifogásolta, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításában résztvevő személyek
munkaköri leírással nem rendelkeztek, így nem volt biztosítva a jogszabályban foglalt
felelősségi és jogkörök érvényesülése.
Az ajánlattételi felhívás előzetes kötelezettségvállalásnak minősül, melyet nem vettek
figyelembe a kötelezettségvállalás nyilvántartása során.
Felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően
járjon a közzétételi kötelezettség és nyilvánosság biztosítása érdekében.
Az ellenőrzés célja: A pályázaton nyert pénzeszközök szabályszerű és célszerű felhasználásának
megállapítása.
Ellenőrzött időszak: 2008-2009. évek
Ellenőrzés időtartama: 2010. július 6. - 2010. július 16.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi vizsgálat

A költségvetési szerv a 2008-2009. évben az alábbi pályázatokat nyújtotta be:
❖ KollOKAXIII.-018 szakoktatásban résztvevő kollégium szakmai munkájának támogatására (
WEB rádió, digitális újság ), melyen a költségvetési szerv 2.838.450 Ft támogatást nyert el.
❖ KAB-PR-08B002 Kábítószer prevenciós szakkör megszervezése, mely után támogatásban
nem részesült.
❖ IFJ-GY-EM-09-C-004 WEB 2.0 portál, melynél a támogatás nagysága 150.000.-Ft volt,
❖ Külső környezet esztétikusabbá tétele, Madách szobor külső térbe kerülése érdekében
benyújtott pályázaton 25.000.-Ft-ot nyert a költségvetési szerv.
❖ Vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása, mely tekintetében az elnyert összeg
1.437.000.-Ft volt.
❖ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának keretében a
kiegészítő támogatás a Balassi Bálint Gimnáziummal együttműködve 3.990 eFt volt.
A költségvetési szerv jelentős figyelmet fordított arra, hogy az intézmény működési és
fejlesztési kiadásainak egy részét pályázati pénzeszközökből valósítsa meg.
A pénztári és a banki kifizetések szúrópróba szerű vizsgálata alapján az ellenőrzés megállapította,
hogy a pénzkezelés során a pénzgazdálkodási jogkörök és belső kontrollok – a szakmai teljesítés
igazolás kivételével – a belső szabályozásnak és az Ámr. 72-78. §-ainak megfelelően érvényesültek.
A szakmai teljesítés igazolás tekintetében az Ámr. előírási szerint kell eljárni biztosítva a
szakmai teljesítés igazolásra jogosult személyek megnevezését belső szabályzatban.
A bankon keresztül teljesített kiadások vonatkozásában a szakmai teljesítés igazolás teljes
körűen biztosított volt, azonban a pénztári kifizetések esetén a számlák nem tartalmazták a
szakmai teljesítés igazolásának tényét, melyet az Ámr. alapján az utalványozás előtt biztosítani
kell.
A bizonylati rend és fegyelem a Szt. előírásainak megfelelően érvényesült. Az elszámolások a
támogatási szerződésben foglaltakkal szinkronban álltak, a cél szerinti felhasználások biztosítottak
voltak.
Az ellenőrzés utóvizsgálat keretében megállapította, hogy a 2004. január 1-től hatályos
pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata nem történt meg, melyet pótolni kell.
Mikszáth Kálmán Gimnázium és Szakközépiskola
Az ellenőrzés célja: a pénzgazdálkodás szabályozottságának és szabályszerűségének, valamint
az előirányzat-felhasználás megalapozottságának megállapítása.
Ellenőrzött időszak: 2009-2010. évek
Ellenőrzés időtartama: 2010. október 4. - 2010. október 15.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
Csontos Károly belső ellenőr
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
A pénzgazdálkodás belső szabályozottsága csak részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ezért
felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét a Számviteli Politika és a Pénzkezelési
Szabályzat felülvizsgálatára, az ellenőrzés által tett javaslatok hasznosítására.
A költségvetési szerv vezetője a
pénzgazdálkodási jogköröket az Ámr. rendelkezéseinek
megfelelően szabályozta és a gyakorlatban annak megfelelően alkalmazta, azonban nem
gondoskodott a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjének kialakításáról.
Az Ámr-ben foglaltakkal szinkronban gondoskodtak a FEUVE szabályzat elkészítéséről, mely
tartalmazza a pénzkezelés és gazdálkodás ellenőrzési nyomvonalát és a kontroll pontok kialakítását.
A házipénztár kezelése és a banki pénzforgalom dokumentálása a belső szabályozásnak megfelelően
működött, a pénzgazdálkodási jogköröket következetesen alkalmazták. A pénzkezelés folyamatában
feltár kisebb hiányosságok megszüntetésére felhívtuk a figyelmet.
Az intézmény belső szabályzatban rögzítette a szolgáltatási díjak költségkalkuláción
elszámolás rendszerét, amit minden évben felülvizsgál.

alapuló

A költségvetési szerv előirányzat módosításai indokoltak, kellően dokumentáltak és átláthatóak voltak.
A szakképzési pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának vizsgálata során
szabálytalanságot az ellenőrzés nem tapasztalt.
Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
Az ellenőrzés célja: a pénzgazdálkodás szabályozottságának és szabályszerűségének, valamint
az előirányzat-felhasználás megalapozottságának megállapítása.
Ellenőrzött időszak: 2009-2010. évek
Ellenőrzés időtartama: 2010. október 4. - 2010. október 15.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
Csontos Károly belső ellenőr
A vizsgálat jellege: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
A pénzgazdálkodás belső szabályozottsága csak részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ezért
felhívtuk a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét a Számviteli Politika és a Pénzkezelési
Szabályzat felülvizsgálatára, az ellenőrzés által tett javaslatok hasznosítására.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a 2008. évi rendszerellenőrzést követően a költségvetési szerv a
pénzkezelési szabályzatot átdolgozta, néhány tekintetben pontosította és ezt követően léptette
hatályba 2010. június 15-től. Mindezek ellenére a szabályzat nem egészült ki az alkalmazott
költségevetési számlákkal és alszámlákkal, az OTP terminál alkalmazásával, a bankszámla
felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező személyek megnevezésével, a pénzgazdálkodási
jogkörök gyakorlóinak aláírás mintájával, írásbeli megbízásokkal.
A költségvetési szerv 2001. szeptember 30-tól hatályos önköltség-számítási szabályzata elavult
és az alapvető szakmai követelményeknek nem felel meg. Az ellenőrzés által tett javaslatok
figyelembe vételével intézkedni kell a szabályzat módosításáról, kiegészítéséről.
A költségvetési szerv vezetője a pénzgazdálkodási jogköröket az Ámr. rendelkezéseivel szinkronban
szabályozta, figyelemmel az összeférhetetlenségi követelményekre és a gyakorlatban ennek
megfelelően működött.
A költségvetési szerv Szabálytalanságok kezelésének szabályzatával nem rendelkezik, de az
Ámr-ben előírt a FEUVE szabályozással rendelkezik. A FEUVE szabályzaton nincs feltüntetve
annak érvényesség, illetve hatályba lépése..
A pénzkezelés bizonylati rendjében az ellenőrzés kisebb hiányosságokat tárt fel, melynek
megszüntetésére hívta fel a figyelmet. A szigorú számadási kötelezettség alá vont
nyomtatványokról nem vezették a jogszabályban előírt nyilvántartást.
A bankszámlaforgalom bizonylatokkal kellően alátámasztott volt, a pénztárellenőrzésnél a pénzkészlet
nagysága és az analitikus nyilvántartások szerinti pénzkészlet nagysága megegyezett.
A 2008. évi rendszerellenőrzés már felhívta a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét a szolgáltatási
díjak belső szabályozására, mely azonban nem valósult meg. Ismételten felhívtuk a figyelmet, hogy
belső szabályzatban rendelkezzen arról, hogy az árak megállapítása és annak módja, az
árajánlat elkészítése kinek a hatásköre.
A hatályos gépkocsi üzemeltetési szabályzat ( 2002. október 1-től hatályos ) aktualizálása
szükségessé vált, melyben szabályozni kell a gépjármű bérbe adásának feltételeit.
Az előirányzat-felhasználások szabályszerűek voltak, a szakképzési hozzájárulás felhasználása
megalapozott volt.
Az ellenőrzés javasolta, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel a
költségvetési szerv körültekintően járjon el a támogatott szakmák esetében a kiadások
elszámolása vonatkozásában. Törekedjen a szakképzési hozzájárulás terhére történő
elszámolásra.

Városi Idősek Otthona
Az ellenőrzés célja: Alapító Okirat szerint végzett szakmai feladatok és a költségvetési gazdálkodást
jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben történő vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2008-2010. évek
Ellenőrzés időtartama: 2010. szeptember 25. - 2010. november 29.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
A vizsgálat jellege: átfogó rendszerellenőrzés
A költségvetési szerv szakmai tevékenységét megalapozó szabályzatokkal rendelkezett. Szervezeti
és Működési Szabályzata a működés alapvető folyamatait meghatározza, ugyanakkor az Ámr.
előírásainak nem teljes körűen felelt meg, ezért felülvizsgálatát javasoltuk.
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Szakmai Programját a Képviselő-testület
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 86/2010.(III.16.) határozatával elfogadta.
Az Intézmény a Szt. 92/K §-ában meghatározott működési engedélyekkel rendelkezik és feladatait
annak megfelelően látja el.
A fenntartó a szakmai programokat a szakértő által tett javaslatok és feltárt hiányosságok
figyelembe vételével módosította. A módosított szakmai programok azonban a Képviselőtestület bizottsága által nem kerültek jóváhagyásra, melynek mielőbbi pótlását javasoltuk.
A gazdálkodás folyamatát megalapozó belső szabályzatokkal a költségvetési szerv rendelkezett, mely
szabályzatok többsége a költségvetési szerv sajátosságaira tekintettel lett kialakítva. A szabályzatok
többsége nem aktualizált a felelősségi és hatáskörök tekintetében, ezért azok felülvizsgálata
szükséges.
Az ellenőrzés több javaslatot fogalmazott meg a szabályzatok hiányosságainak
kiküszöbölésére és azok harmonizációjára vonatkozóan, mely javaslatok szabályzatba történő
beépítése szükséges a belsőszabályozottság erősítése és a szabályszerű gazdálkodás
biztosítása érdekében.
A gazdálkodás szabályszerűségében az ellenőrzés csak kisebb hiányosságokat tárt fel,
melynek megszüntetése érdekében a költségvetési szerv vezetőjének intézkedni szükséges.
A bizonylati rend és fegyelem megfelelő szinten érvényesült a költségvetési szervnél, azonban az
ellenőrzés által javasolt további ellenőrzési pontok és azok dokumentálásának beépítése
tovább erősíti a szabályszerű, megalapozott beszámoló készítést.
A pénzkezelési folyamatok körültekintőbb szabályozását javasolta az ellenőrzés, mellyel
kapcsolatosan részletes javaslatokkal élt.
A személyi juttatási előirányzatokkal való gazdálkodás a jogszabályi előírások betartásával és a
kinevezési okiratok tartalmával szinkronban valósult meg. A rehabilitációs foglalkoztatottak
esetében tárt fel az ellenőrzés hiányosságot, melynek megszüntetéséről gondoskodtak.
Az ellenőrzés felhívta a figyelmet a tervszerűbb készletgazdálkodásra és a készletgazdálkodás
bizonylati rendjébe további kontrollok beépítésére a kiszámíthatóbb és költséghatékony
gazdálkodás érdekében.
A költségvetési szerv befektetett eszközökkel való gazdálkodásának szűk mozgástere van, azonban
az megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
A vizsgált időszakban költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül gazdálkodott,
feladatait az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően látta el.
Városi Bölcsőde, Központi Óvoda,
Kiss Árpád Általános Iskola,
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet,

Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola,
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ,
Madách Imre Városi Könyvtár,
Városi Sportintézmények,
Balassi Bálint Gimnázium,
Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola,
Mikszáth Kálmán GSzSz, Madách Imre Kollégium,
Városi Idősek Otthona.
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetési szervek rendelkezne-e a
jogszabályban előírt kötelező belső szabályzatokkal, azok jóváhagyásának rendje megfelelő-e és a
belső szabályzatokat a közalkalmazottak megismerték-e.
Ellenőrzött időszak:2010. év
Ellenőrzés időtartama: 2010. április 28. - 2010. május 28.
Ellenőrzést végezte: Páris Marianna vizsgálatvezető
Zsebe Tamás belső ellenőr
A vizsgálat jellege: szabályszerűségi és utóellenőrzés
Az ellenőrzést 13 költségvetési szervnél folytattuk le, mely ellenőrzés egyben arra is irányult, hogy a
költségvetési szerveknél előzőleg lefolytatott ellenőrzések által a szabályzatok tekintetében feltárt
hiányosságok pótlása megtörtént-e.
A költségvetési szervek vezető – néhány szabályzat kivételével - gondoskodtak a belső szabályzatok
elkészítéséről.
Szervezeti és Működési Szabályzattal ( továbbiakban SzMSz ) minden költségvetési szerv
rendelkezett, azonban annak Képviselő-testület ( vagy Bizottság ) által történő jóváhagyása nem
minden esetben volt dokumentálva.
Az ellenőrzés javasolta, hogy a költségvetési szervek által jóváhagyásra benyújtott
szabályzatok Képviselő-testület ( vagy Bizottság ) elé terjesztéséről, illetve annak mellőzéséről
a költségvetési szervek vezetőit dokumentáltan tájékoztassák, mivel ennek ismerete
jelentőséggel bír a szabályzat hatályba lépése tekintetében.
A költségvetési szervek SzMSz-e többségében szinkronban állt az Alapító Okiratokkal, azonban az
Alapító Okiratok módosításai nem minden esetben kerültek átvezetésre egyes intézményeknél.
Az intézmények SzMSz-ében a szervezeti felépítés és szakmai működés megfelelően került
szabályozásra, azonban a pénzügyi jogszabályokat ( Államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendelet ) sok esetben figyelmen kívül hagyták a szabályzatok megalkotásánál,
melynek figyelembe vételére javaslatot tettünk.
Az oktatási intézmények szakmai tevékenységét előíró szabályzatok ( pedagógiai program, házirend,
minőségirányítási program ) rendelkezésre álltak és szinkronban voltak az alapító okiratban
foglaltakkal.
Az önállóan működő és gazdálkodó szervezetek esetében a legfontosabb, jogszabályban előírt
pénzügyi szabályzatok megléte biztosított volt. A szabályzatok aktualizáltsága és a gyakorlattal
való szinkronjára azonban nem minden esetben fordítottak kellő figyelmet. A szervezeteknél
javasoltuk, hogy az új Ámr. rendelkezéseire tekintettel vizsgálják felül belső szabályzataikat.
A belső kontrollrendszer kiépítettsége nem kifogástalan az intézményeknél, mivel többségében
szabályzatokkal rendelkeztek, de azok nem a saját szervezet működési és kontroll folyamatait
tükrözték, hanem általános érvényűek voltak.
Az intézmények többségénél nem került dokumentálásra a szabályzatok munkavállalókkal való
megismertetése, mely hiányosság pótlását javasoltuk.
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 ellenőr, büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tapasztalt.
AE) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
A Polgármesteri Hivatal tekintetében a belső kontrollrendszer megfelelően kialakított, a pénzkezelés
területén a munkafolyamatba épített és vezetői kontrollok következetesen működtek, mely a
pénzkezelés szabályszerűségének biztosítéka.
A belső szabályzatokban foglalt előírások, feladat és hatáskörök a gazdálkodás gyakorlatában
következetesen működtek, így a gazdálkodás szabályszerűsége a vizsgált területeken biztosított volt.
Az ellenőrzés az alábbi fontosabb javaslatokkal élt a belső kontrollrendszer tekintetében:
❖ Az önkormányzat beruházási ás pályázati tevékenységének átlátható szabályozása, feladat
és hatáskörök meghatározása.
❖ Szociális rendelet felülvizsgálata, jogszabályokkal való összhangjának megteremtése.
❖ Gazdasági Szervezet Ügyrendjének kiegészítése, szabályzatok aktualizálása.
A felügyelt költségvetési szerveknél az ellenőrzés kiemelt figyelmet fordított a jogszabályokban
kötelezően előírt szabályzatok meglétére, a jóváhagyás rendjére és a belső kontrollok
megfelelőségére.
A feladat és hatáskörök belső szabályzatokban rögzített elkülönítése és ennek gyakorlati alkalmazása
többnyire biztosított volt, azonban felhívtuk a figyelmet
❖ a folyamatszabályozások pontosítására,
❖ a feladat és hatáskörök munkaköri leírásba történő beépítésére,
❖ a személyi juttatási előirányzat felhasználás, illetve a többlettanítás elszámolása során az
ellenőrzési mechanizmusok működtetésére és dokumentálására,
❖ a szabályzatok folyamatos aktualizálására.
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 Polgármesteri Hivatalnál lefolytatott ellenőrzéseket követően intézkedési tervek készültek. Mivel az
ellenőrzések egy része 2011. évre áthúzódott, ezért az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása
részben megtörtént, részben pedig a vállalt határidők betartásával folyamatban vannak.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél lefolytatott ellenőrzéseket követően
a költségvetési szervek vezetői elkészítették a határidők és a végrehajtásért felelős személyek
megnevezésével az intézkedési terveket.
A költségvetési szervek vezetői által benyújtott - az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók alapján az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása megtörtént, illetve a vállalt határidők
még nem jártak le.
A költségvetési szervek vezetői a pénzkezelés, illetve a belső kontrollok működtetése tekintetében
megfogalmazott javaslatainkat belső szabályzataikba beépítették, a feltárt hiányosságok egy részét az
ellenőrzések időtartama alatt felszámolták. A szabályzatok felülvizsgálata néhány esetben elhúzódott
a többszöri szervezeti változás miatt.
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 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 gazdaságosság és hatékonyság növelése érdekében több teljesítmény ellenőrzés megvalósítására
lenne szükség az egyes tevékenységek eredményességének növelése érdekében.
A belső ellenőrzésnek hatékonyan elő kell segíteni a FEUVE rendszer fejlesztését az önkormányzat
és a hivatal tekintetében. Ezzel erősíteni kell a vezetői elszámoltathatóságot.
Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet belső ellenőre által végzett ellenőrzési
tevékenység
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.
2010. évben az éves munkatervben került meghatározásra az ellenőrzési feladat, a
meghatározott feladatok közül minden ellenőrzés elvégzésre került.

II.

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 továbbképzéseken, a belső ellenőrzési feladatokat a pénzügy miniszter 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 megtétele is.
( intézkedési terv, ellenőrzések nyomon követése)
C) Az ellenőrzések elvégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, az ellenőrzési
tevékenység végzését jelentősen befolyásolta, hogy az Internet hozzáférés biztosított volt, amely
azért szükségszerű mert az intézményben a megrendelt közlönyök száma korlátozásra került,
valamint a PM honlapon megjelenő tájékoztatók is elérhetőek.
D)

Az ellenőrzések alkalmával büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás
megindítására nem volt szükség.
Az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzött egységek vezetői minden alkalommal
megismerték és az intézkedés is megtörtént a hiányosság, hiba megszüntetésére.

E) 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 ellenőrzés: Központi ügyelet – Balassagyarmat

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az ügyelet működése, tevékenysége
megfelelően szabályozott-e és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok és belső
szabályzatok.
Alkalmazott jogszabályok:
- a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
1993/2003.(XI.26.) Korm.rendelet, a közúti közlekedési szolgáltatások és a közúti járművek
üzemben tartásáról 89/1988.(XII.20.) Mt. rendelet.
Alkalmazott belső szabályzatok: szállítási szabályzat, ügyeleti és készenléti
szabályzat,ügyeleti beosztások elkészítése szabályzat.
Ügyeleti és készenléti szabályzatot és ügyeleti beosztások elkészítésének szabályzatát össze
kell hangolni és aktualizálását el kell végezni. Szabályozni kell az ügyeleti beosztás
elkészítésének határidejét, a beosztásban történt változások bejelentésének módját, idejét.
A menetlevél vezetésnek meg kell felelni a jogszabályi előírásoknak. A menetlevelet
folyamatosan és esemény szerűen kell vezetni. Minden esetben igazoltatni kell,
a
tankolást a jogszabályi előírásoknak megfelelően fel kell vezetni a menetlevélre.
Pénzügyi ellenőrzés
A pénzügyi ellenőrzés keretén belül a következő részterületek ellenőrzése történt.
Leltározás ellenőrzés
Folyamatos : az év során folyamatosan történik az alleltári egységekben a leltározás.
A leltározás során a Leltározási Szabályzat előírásait betartják.
Év végi leltározás: ellenőrzését is rendszeresen végzem, a szabályzatban rögzítetteknek
megfelelően történik a végre hajtás.
A leltározásban részt vevők megkapják a leltár elrendeléseket. A hitelesített felvételi íveket és
a leltározás végre hajtása során sem tapasztaltam szabálytalanságot.
Selejtezések ellenőrzése
Az elhasználódott készletek, vagyontárgyak használatból történő kivonása
általában
negyedévente megtörténik, a selejtezési szabályzat előírásainak
megfelelően.
Pénztárellenőrzés
A napi pénztár ellenőri
utalványozások, kifizetések
megfelelően történtek.

feladatok ellátása során megállapítottam, hogy az
a Pénzgazdálkodási Szabályzatban
rögzítetteknek

Tanácsadói tevékenység
A szabályzatok készítésének folyamatában segítségnyújtás.
Egyéb feladatok
A Belső Ellenőri Kézikönyv és mellékleteinek aktualizálása.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2011.(IV. 28.) h a t á r o z a t a
a Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás bérleti 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. § (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése alapján Czibulya Lászlóné (sz.: a)
jogcím nélküli lakáshasználó részére a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti

40 m2 alapterületű összkomfortos lakást 2011. 05. 01-től - 2016. 04. 30-ig szociális alapon bérbe
adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jogcím nélküli lakáshasználóval a bérleti
szerződést megkösse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő:

a kiértesítésre 2011. május 20.
a szerződés megkötésére: 2011. május 31.
a lakáselőtakarékossági szerződés megkötésére, és annak hitelt érdemlő
történő igazolására 2011. május 25. /a leendő bérlő feladata/
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

módon

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2011.(IV.28.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. em. 6. ajtószám alatti lakás lakáshasználati díj
hátralékának rendezéséről
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
39. I. em. 6. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Oláh Gábor
(sz.: an.:) és Oláhné Vidák Nikolett (sz.: an.: ) részére a lakásra fennálló mindennemű lakbér
és közüzemi tartozás kiegyenlítését követően költségelven 2011. június 1-től kezdődően 2016.
március 31-ig bérbe adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. május 20.
a lakásbérleti szerződés megkötésére 2011. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2011.(IV. 28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. szám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Vizy
Zsigmond u. 20. szám alatti, 1760 hrsz-ú 119 m2 alapterületű – négy szoba, előszoba,
lakóelőtér, konyha, éléskamra, 2 fürdőszoba WC-vel, éléskamra, helyiségekből és a házhoz
tartozó garázsból álló – összkomfortos lakóházat és udvart a megtekintett állapotban nettó:
15.000.000.-Ft+Áfa induló áron licit útján történő elidegenítésre kijelöli.
Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell
ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az
ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg, valamint arra, hogy a pályázat nyertesével az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a pályázat kiírására: 2011. május 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2011. (IV. 28.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 38. szám alatti 605/A/20 hrsz-ú
nem lakás célú helyiség bérleti díja csökkentésének kezdeményezéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete méltányolja a Golden Gate Z & H
Bt kérelmét, a Bt. ajánlatát elfogadja és 2011. május hó 1. napjától 2013. szeptember hó 30.
napjáig közös megegyezés alapján 80.000.-Ft/hó + ÁFA összegben állapodnak meg a
Balassagyarmat, Rákóczi u. 38. szám alatti 605/A/2 hrsz-ú 22 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj összegében.

2.

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

Medvácz Lajos polgármester

Határidő: 2011. május 1.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2011.(IV.28.)
határozata
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat rendezési
tervében megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, önkormányzati tulajdonba kéri az
állami vagyon részét képező alábbi ingatlanokat:

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hrsz
0154/86
0154/83
0154/81
0154/84
0154/72
0154/58

Terület (m2)
32599
7250
1002
2080
43443
5872

Művelési ág
rét
rét
rét
rét
rét
rét

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok
tulajdonba adására vonatkozó kérelmet a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Nógrád Megyei
Területi Irodájához benyújtsa.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő:
2011. május 15.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2011.(IV.28.)
határozata
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti épületben
a Palóc Múzeum részére történő részterület hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Civitas
Fortissima tér 2. szám alatti épületben a határozat mellékletét képző alaprajzon megjelölt területre
– tekintettel arra, hogy az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a helyi közgyűjtemény
megőrzését - közművelődési feladat ellátása céljából, térítésmentes használatot biztosít a Nógrád
Megyei Múzeumi Szervezet Palóc Múzeum /2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1,/ /továbbiakban
használó/ részére az alábbi feltételekkel:
a) A használatba adás időtartama 2011. május 15. napjától 2012. december 31. napjáig
szól,
b) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből
felmondhatja,
c) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt,
d) a helyiségek kialakításával kapcsolatos költségek a használót terhelik,
e) a helyiségek fenntartásával, működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díját
az épület üzemeltetője részére -külön megállapodás alapján- fizeti meg a használó.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a használatba adási szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2011. május 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2011.(IV. 28.) h a t á r o z a t a
a humán papilloma vírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló
204/2010. (X. 28.) határozat módosításáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a humán papilloma vírus elleni
védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 204/2010. (X. 28.) határozat 1.
pontját az alábbira módosítja:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 6. évfolyamos
leányok 4 komponensű humán papillómavírus elleni védőoltásának biztosítását. A
védőoltás beadásának költségeihez a 2011. évi költségvetésében a védőoltások
költségének 30%-ával járul hozzá, a balassagyarmati lakóhellyel rendelkező tanulók
részére.”

2)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2011.(IV.28.)
határozata
Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2010. évi
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
4.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2010. évi eredményeiről és
működésükről szóló tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja

5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sportfeladatokról és azok
ellátásáról szóló 33/2004. ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
szabályozza az Önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveit, feladatait.
E szerint a sportfeladatok ellátása, támogatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a
gyermek- és ifjúsági sportra, és szabadidősportra, a fogyatékosok sportjára, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok sporttevékenységére, valamint az utánpótlás nevelésre és a versenysportra.
Az önkormányzat a Rendelet 3/a. mellékletében meghatározott egyesületeknek az ott feltüntetett
mértékben térítésmentesen biztosítja a sportintézmények használatát, illetve a hatáskörrel bíró
bizottság döntése alapján anyagi támogatásban részesíti az egyesületeket és a kiemelt
sportrendezvényeket.
A sportegyesületek írásos szakmai beszámolói alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet azoknak a 2010. évi eredményeiről illetve működésükről.
Kiss Árpád VDSE
A Kiss Árpád VDSE 2002. óta működik. Mindkét szakosztálya (a kézilabda és triatlon) sikeres évet
tudhat maga mögött.
A 25 fős triatlon szakosztály 2010. évben az utánpótlás-nevelésre helyezte a hangsúlyt.
A szakosztály az alábbi eredményekkel büszkélkedhet:
Salgótarján Aquatlon: 2 első, 1 második, 2 harmadik hely, és jó néhány értékes helyezés
Salgótarján Duatlon: 3 első, 4 második, 2 harmadik hely
Országos versenyeken (Százhalombatta, Mezőkövesd, Cserhátsurány): 6 első, 6 második, 8
harmadik hely és sok értékes helyezés. A tereptriatlon Országos Bajnokságon 2 első és 2 harmadik
helyet tudhattak magukénak.
Emellett az utánpótláskorúak eredményesen szerepeltek megyei és országos szintű diákolimpia
döntőkön. A megyei döntőn 5 első, 6 második, 6 harmadik hely. Az országos döntőn 2 harmadik, és 1
negyedik hely szerepel az eredménylistán.
Musszer Roland személyében válogatott jelölt versenyzőjük is volt.
A kézilabda szakosztály az igen erős Pest megyei bajnokságban az előkelő 6. helyet szerezte meg.
Az Adidas gyermekbajnokságban a lányok a régió döntőjébe kerületek.
Az egyesület aktívan vesz részt a város és a térség sportéletében, mind szerevezés mind pedig a
versenyzők számát tekintve.
Babcsán Művek SC
A 1997-ben alakult Sport Club felnőtt és utánpótlás-korúak részére biztosít edzés illetve versenyzési
lehetőséget labdarúgás sportágban.
Felnőtt csapatuk a megyei III. osztályban szerepel, 30 fő igazolt játékossal. A 2009/2010. évi
bajnokságot megnyerték.

Az egyesület 150 gyermekkel foglalkozik különböző korcsoportokban ( U-7, U-9, U-11, U-13).
Lehetőség szerint minden tornán részt vesznek a gyerekekkel, legyen az az ország bármely pontján
is.
Az egyesület aktivitását jól tükrözi, hogy júliusban egész napos gyerekfocit rendeztek és
megrendezték az általános iskolai osztályok közötti foci bajnokságot is.
2010. évben is megrendezésre került a már hagyományosnak tekinthető nemzetközi torna melyen 15
csapat vett részt.
Meg kell jegyezni, hogy a gyermekek részére minden szolgáltatást az egyesület fizet, mellyel igen
nagy segítséget nyújtanak az anyagi gondokkal küzdő családoknak.
Dózsa DSE
A Dózsa György Általános Iskola égisze alatt működik az asztalitenisz szakosztály, mely 5 csapatát
rendszeresen versenyezteti. Az NBIII. osztályban szereplő csapat az utóbbi 30 év legsikeresebb évét
zárta: a bajnokság 2. helyén végzett. A többi csapat is méltóképpen képviseli a város színeit a megyei
bajnokságban.
A szakosztály elkezdte az utánpótláskorúak nevelését is, hetente 2 alkalommal szerevezett keretek
között tartanak az edzéseket 18-20 gyermek részére.
Sok szép helyezést nyertek a „Dózsások” mind felnőtt mind utánpótláskorúak tekintetében a megyei
és régiós szintű egyéni versenyeken. A Páris testvérek által az országos ranglistán is megjelentek a
gyarmatiak.
Az egyesület szerevezésében indult útjára az igen népszerű 10 csapatos városi amatőr bajnokság. E
mellett a gyerekek részére beindult az iskolák közötti bajnokság is.
Nem titkoltan hagyományteremtő céllal került megrendezésre 22 fő résztvevővel lebonyolított 1 hetes
nyári utánpótlás-edzőtábor.
Az egyesület a diáksport terén is számos szép eredménnyel büszkélkedhet. Atlétikában megyei
versenyeken 15 első, 7 második, 8 harmadik helyezést értek el a diákok. Az országos döntőben is a
középmezőnyben zártak.
Lábtenisz sportágban: párosban megyei és országos első, hármasban megyei első és országos
második helyezést értek el.
Labdarúgásban az I. korcsoport 3.
II. korcsoport 4.
III. korcsoport 4.
IV. korcsoport 2.
helyezést ért el a megyei versenyeken.
Duatlon sportágban egyéni megyei versenyen 2. illetve 3. helyek, országos versenyen 3. helyezés.
Csapat duatlonban országos 4. helyezés.
Sakk sportágban: megyei diákolimpia 1. hely és Pest megyei összetett bajnoki cím megszerzése.
Gyorskorcsolya sportágban: rövidtávon megyei 1. és országos 4. helyezés. Hosszútávon megyei 1.,
országos 6. hely.
Szivacskézilabda sportágban: megyei 2., országos elődöntő 6. hely.
Játékos sportrendezvények területén megyei 2. helyezés, és végül, de nem utolsósorban
látványtáncban számos országos és nemzetközi helyezést értek el városunk diákjai.
Az egyesület aktívan részt vesz a városi sportélet szervezésében is.
Vitalitás Sportegyesület
Az egyesület számára jubileumi év volt a tavalyi, hisz 20 évessé vált a megye egyik
legeredményesebb egyesülete. A nyolc szakosztállyal büszkélkedő egyesület tagjai nem csak itthon
hanem nemzetközi szinten is megméretették magukat.

Nógrád Megye Legeredményesebb Sportolói között ismét megtalálható volt Vitalitásos sportoló Dósa
Eszter hegyikerékpáros személyében.
Minden szakosztály versenyzői szinte minden héten versenyeznek az országban, nehéz és igen
terjedelmes lenne tételesen felsorolni az elért eredményeket. Ezért csak a legkiemelkedőbbeket
említem meg.
Ulveczi Edina a Szegedi Sárkányhajó Világbajnokságon csapatban négy aranyérmet és két
ezüstérmet szerzett, a Brutal Challenge versenysorozat megnyerésével pedig az ország egyik
legerősebb sportolója lett.
Kelecsényi János az Egyesült Államokban megrendezett Masters Fekvenyomó Világbajnokságon 5.
helyezést ért el, a Pilsenben rendezett Erőemelő Európa Bajnokságon bronzérmet szerzett. A
korábban említett Dósa Eszter folyamatos versenyzéssel és jobbnál jobb eredményekkel öregbíti az
egyesület hírnevét. Fő célkitűzése, hogy indulási jogot szerezzen a 2010-es Londoni Olimpián.
Az egyesület több válogatott sportolót is tagjai között tudhat. Atlétikában Kislászló Johanna,
erőemelésben Kelecsényi János, Ódor András, Herczeg Zoltán. Sárkányhajóban Ulveczki Edina,
hegyikerékpárban Dósa Eszter, ultrafutásban Szabó Sándor.
Az egyesület a sportesemények szervezésében sem tétlenkedik. Márciusban rendezték meg a
Kyokushin Karate 12. Magyar Katabajnokságot.
Éjszakába nyúló verseny volt a Magyar Látványtánc Sportszövetség Észak-Magyarországi Területi
Döntője, melyen közel 800 versenyszámot mutattak be.
Az erőemelő szakosztály októberben Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokságot, novemberben
Országos Felhúzó Gálát szervezett.
Kiemelkedő esemény volt Szlovákgyarmaton megrendezett eBike.hu Kupa Nemzetközi MTB XCO
verseny, ahol a több, mint 400 induló közül jelentős számban vettek részt lengyel és szlovák
versenyzők is.
Májusban a Vitalitás csapatgyőzelmével zárult a XI. Megyei Fekvenyomó Bajnokság.
Kábel Se
Az egyesület sakk illetve kézilabda szakosztályokat működtet.
A kézilabda szakosztály a sportág második vonalában szerepel közel 100 sportoló (felnőtt, ifjúsági,
serdülő) folyamatos versenyeztetését oldja meg. Az itthoni mérkőzéseken 300 néző szurkol a
csapatnak, magával ragadó hangulatot varázsolva az amúgy is színvonalas meccseknek.
Mind az egyesület vezetésében, mind a kézilabda szakosztálynál 2010. évben több személycsere is
volt, melynek eredményeképpen szakmailag és morálisan is egy megújult, egységesen játszó
csapatot sikerült kialakítani.
Nem csak a bajnokságban vesznek részt a csapatok, de különböző tornákon, bemutatókon is.
Augusztus 20-án nagysikerű tornát szerveztek, ahol magyar kézilabda élet jelentős csapatai is részt
vettek, úgy, mint RKC, Nagyatád, Váci KSE, Szentendre KC.
Az egyesület megegyezett a Magyar Kézilabda Szövetséggel abban, hogy idén nyáron is
városunkban kerül megrendezésre a Strandkézilabda válogatott edzőtábora.
A sakk szakosztály 20 fős tagsággal bír, megyei és országos szinten is szép eredményekkel öregbítik
a város hírnevét.
Az egyesület aktívan részt vesz a város tömegsport rendezvényein és annak lebonyolításában is, úgy,
mint: Mozdulj Gyarmat, Egészségvédő Sportnapja, Kihívás Napja.
Balassagyarmat Tenisz SE
Igen nagy népszerűségnek örvend a tenisz városunkban. Közel 150 fő tagja az egyesületnek. Az első
csapat az OBIII-ban képviseli a várost.
Év közben számos egyéni illetve páros torna kerül lebonyolításra az egyesület szervezésében.
Az egyesület másik szakosztálya a lábtenisz. A szép sikereket felvonultató szakosztály az utánpótlásnevelésre is hangsúlyt fektet: évről-évre az országos bajnokságok I-II. helyezéseit érik az ifjú
tehetségek.
Számos korosztályos versenyt rendez a szakosztály legyen az helyi, régiós illetve országos szintű.

Balassagyarmati Karate SE
Az egyesület több mint 50 fő tagsággal büszkélkedhet. Az elmúlt évben, több mint 40 sikeres vizsgát
tettek a sportolók és számos országos versenyen képviselték méltóan a várost. Füleki Sára kata,
kumite III. helyezést, Takács Eszter a Kunmadaras kupán kata III. helyezést a Palóc Kupán kumite II.
helyezést. Hutka Balázs 2. danra sikeres vizsgát tett.
A versenyzés mellett folyamatos szakmai munka folyik, a továbbképzéseken 35 fővel képviselte
magát az egyesület.
Balassi Bálint Környezetvédő és Sport Egyesület
Az egyesület versenyzőinek 2010. évben is sikerült néhány figyelemre méltó eredményt elérni.
Tájfutásban 9 Országos Bajnokságot rendeznek évente. Két bajnoki címet sikerült elnyerniük, egy
kivételével az összes bajnokságról éremmel tértek haza és mindegyik versenyen pontszerző helyen
végeztek. Az összesített bajnoki pontversenyben a 19. helyen zártak, míg a seniorok a 11. helyen
végeztek.
Az egyesület kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre. Az Országos Diákolimpia Döntőn egy
bronzérmet és egy hatodik helyet sikerült elérniük az egyesület versenyzőinek.
A versenyzésen kívül az egyesület tagjai 2010. évben is folytatták a várostól délre elterülő területek
tájfutó térképeinek helyesbítését.
Tavaly nagy sikerrel rendezték meg a 3 napos Nógrád Nagydíj első futamát.
Az egyesület sportszakembereinek elismertségét jelzi, hogy több tagja is tisztséget tölt be a Magyar
Tájékozódási Futó Szövetségben.
Balassagyarmati Justitia Sport Egyesület
Az egyesület a felnőtt férfi kosárlabda megyei bajnokságában szerepel. Hetente két alkalommal
tartanak edzéseket.
Balassagyarmati Bástyák Jégkorongozó Egyesület
Az egyesület 26 taggal rendelkezik. Bajnokságban nem vesznek részt, különböző, nemzetközi
tornákon képviselték a város színeit.
Ipoly Walking Sportegyesület
Az egyesület versenyzői atlétika sportágban tavaly is számos szép eredményt értek el különböző
szintű versenyeken.
Országos bajnokságban Baranyi Anna síkfutásban 1.500 méteren V. helyen, 800 méteren VIII. helyet
szerzett, Bíró Zsanett 3 km gyaloglásban IV. helyezést, Szorcsik Zsófia 400 méter síkfutásban XIV. ,
800 méteren XI helyezést szerzett.
Laczkó Levente és Anus Réka a megyei mezei bajnokságon 2 km-es síkfutásban IV. illetve V. helyett
szerezték meg.
Az egyesület tavaly is megrendezte az Ipoly Gyalogló Gálát, melyen számos nemzet képviseltette
magát.
Palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület
A fiú-leány gyermek kézilabda utánpótlással foglalkozó sportegyesület 2010. október 12-én alakult. Az
egyesület a NBI/B Kábel Se felnőtt kézilabda utánpótlás bázisaként működik, ahol a több, mint 40
gyermeknek 3 edző tanítja a sportág titkait.
Balassagyarmati Városi Sportegyesület

Az egyesület felnőtt labdarúgó csapata a Nemzeti Bajnokság III. osztályának Mátra csoportjában
szerepel. A 2009/2010. évi bajnokságot 20 fő játékossal megkezdő csapat a bajnokság végén az
előkelő 6 helyet szerezték meg a 14 csapatból.
A 2010/2011-es bajnokság már 16 csapattal indult útjára tavaly augusztusban.
A vezetőség a tisztes helytállást tűzte ki célul az idei bajnokságra.
A tavalyi évben az egyesület folytatta a Nagyligeti sportpálya környezetének csinosítását, a társadalmi
munkában a játékosok, egyesületi vezetők és szurkolók is sokat segítettek.
BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület
Az egyesület a megyében a legtöbb igazolt játékossal rendelkező utánpótlás-nevelő egyesület. Az
igazoltak száma 324 fő, ebből 150 gyermek rendelkezik játékengedéllyel.
Az U 6-9-11 éves csapatok részt vesznek a 6 csapatos megyei bajnokságban.
Az U 13-15-17-19 korosztályú csapatok az országos kiemelt nagypályás bajnokságban szerepelnek.
Jó néhány U 13-15 éves játékosuk az ország különböző településein alakult labdarúgó akadémiáihoz
igazoltak.
Szabadidő-sport
A város szabadidős programjai, rendezvényei igen színes képet mutatnak. A teljesség igénye nélkül
az alábbiak szerint mutatom be az Önkormányzat tulajdonában lévő Sportintézmények területén 2010.
évben tartott sportrendezvényeket.
Városi Sportcsarnok:
2010. február 7.
2010. február 13.
2010. február 16.
2010. március 4.
2010. március 14.
2010. március 19.
2010. április 3.
2010. április 23.
2010. április 30.
2010. május 7.
2010. május 22.
2010. augusztus 21.
2010. szeptember 4.
2010. szeptember 22.
2010. október 9.
2010. október 30.
2010. november 11.
2010. november 27. – 29.
2010. november 27.
2010. december 19.

Férfi kézilabda felkészülési torna!
Meghívásos kispályás futball( börtön)
Adidas Gyermekbajnokság! (utánpótlás kézilabda)
Adidas Gyermekbajnokság! (utánpótlás kézilabda)
Országos Karate Verseny!
Megyei labdarúgó utánpótlás képzés!
Meghívásos kispályás futball! (börtön)
Középiskolás Sportnap!
Meghívásos kispályás futball! (börtön)
Bírósági Sportnap!
Kézilabda Sportnap!
Férfi kézilabda felkészülési torna!
Kábelgyár sportnap!
Meghívásos kispályás futball! (szondi)
Mozdulj Gyarmat!
Kosárlabda sportnap!
Szent Imre Iskola Sportnap!
Serdülő Válogatott edzőtábor!
Meghívásos kispályás futball (börtön)
Utánpótlás futball torna!

Műfű:
2010. március 14.
2010. március 19.
2010. március 26.
2010. április 16.
2010. május 6.
2010. május 7.
2010. május 11.
2010. május 13.
2010. május 14.

Utánpótlás futball torna!
Megyei labdarúgó utánpótlás képzés!
Utánpótlás futball torna! (nupi)
Utánpótlás futball torna! (nupi)
Utánpótlás futball torna!
Sportnap! (bíróság)
Utánpótlás futball torna!
Utánpótlás futball torna!
Utánpótlás futball torna!

2010. május 18.
2010. május 19.
2010. május 25.
2010. augusztus 27.
2010. szeptember 4.
2010. szeptember 30.
2010. október 9.
2010. október 14.
2010. november 11.

Utánpótlás futball torna!
Utánpótlás futball torna!
Utánpótlás futball torna!
Utánpótlás futball torna!
Kábel gyár sportnap!
Utánpótlás futball torna! (nupi)
Mozdulj Gyarmat!
Utánpótlás futball torna! (nupi)
Utánpótlás futball torna! (nupi)

Tóth László Teniszcentrum:
2010. július 24.
2010. augusztus 21.
2010. szeptember 11.
2010. október 9.

Lábtenisz Torna!
Tóth László Emlékverseny! (tenisz, lábtenisz)
Lábtenisz Torna! (bíróság)
BTE Kupa!

Nagyligeti Sporttelep:
2010. április 26.
2010. április 28.
2010. április 29.
2010. május 3.
2010. május 4.
2010. május 10.
2010. május 13.
2010. május 21.
2010. június 26.
2010. augusztus 27.
2010. október 2.

Atlétika verseny!
Atlétika verseny!
Atlétika verseny!
Atlétika verseny!
Atlétika verseny!
Atlétika verseny!
Atlétika verseny!
Atlétika verseny!
Öregfiúk futball torna!
Utánpótlás futball torna!
Sportnap (Vitalitás SE)

Futófolyosó:
2010. március 25.
2010. május 30.

Diákolimpia erőemelő verseny!
Megyei erőemelő verseny!

Városi Strandfürdő:
2010. május 21. – május 23.
2010. május 27. – május 30.
2010. július 19. – július 23.
2010. július 24.
2010. augusztus 1.
2010. szeptember 4.

Strandkézilabda Válogatott edzőtábor! (férfi)
Strandkézilabda Válogatott edzőtábor! (női felnőtt és ifi)
Strandkézilabda Tábor!
Semmelweis családi nap!
Családi nap! (Delphi)
Családi nap! (fegyház és börtön)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2011.(IV.28.)
határozata
a 2011. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat a 2011. évi
sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolót elfogadja
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.

Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2011.(IV.28.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának
a)

13. pontját a „37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben” szövegrészt követően az alábbi
szövegrésszel egészíti ki:
„– továbbá az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben –„

b)

25. pontját az alábbiakra módosítja:
„Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú
ingatlanok:

4.

•

2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26., középiskola és udvar, hrsz. 201/3; 6829
m2 területű középiskola, udvar megnevezésű ingatlant – „A” épület.

•

2660 Balassagyarmat, József Attila u. 3. és Bajcsy-Zsilinszky út 14., hrsz. 1629;
4166 m2 területű irodaház, üzemi konyha és udvar megnevezésű ingatlanból a
József Attila út 3. szám alatti épület 603 m2 hasznos alapterülettel, a Bajcsy-Zs.
út 14. sz. alatti épületegyüttesből (a mellékelt vázrajz szerint) 299,2 m2 hasznos
alapterület, a földrészlet földterületéből a használatba adott épületek arányában
2664 m2.

•

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16., hrsz. 1634; 679 m2 területű
lakóház, udvar (tanáruház) nevű ingatlan.

•

2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2., hrsz. 445; az 5906 m2
alapterületű, vármegyeháza megjelölésű ingatlanból a keleti és a déli szárny I.
emeletén 1543,4 m2, a keleti szárny tetőterében 616,9 m2, a keleti szárny
földszintjén 728,67 m2, összesen: 2888,97 m2

•

2660 Balassagyarmat, József Attila u. 1., hrsz. 1630; az 1095 m 2 területű, áruház,
udvar megnevezésű ingatlanból, az ingatlant használók területi arányában 547
m2

▪

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.”

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok Magyar
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. május 15.

Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2011.(IV.28.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
4. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító
okiratának
a)

3. pontjából törli az alábbi telephely megjelölést:
„2660 Balassagyarmat, Bercsényi út 2.
Iskolaépület”

b)

13. pontját a „37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben” szövegrészt követően az alábbi
szövegrésszel egészíti ki:
„ – továbbá az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben –„

c)

14. pontjában a TEÁOR 6820 alatt felsorolt szakfeladatokat az alábbi szakfeladattal
egészíti ki:
„nem lakóingatlan bérbeadása
682002”

25. pontját az alábbiakra módosítja:
„ Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú
ingatlanok:
•

2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2., hrsz. 374/1; az összesen 15318 m 2
alapterületű, kollégium, iskola, műhely és udvar megnevezésű ingatlanból 5468
m2 alapterületű ingatlan.

•

2660 Balassagyarmat, Szondi u. 19., hrsz 202/4; 1273 m2 alapterületű oktatási
intézmény és tanműhely megnevezésű ingatlan.

▪

2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7., hrsz. 2319/A; 309 m2 egyéb épület és
2319/B, 50 m2 egyéb épület megnevezésű ingatlanok,

▪

8220 Balatonalmádi – Káptalanfüred, Tábor út 12., hrsz. 0114/8; 4762 m 2 üdülő
(erdő és gazdasági épület) megnevezésű ingatlan.

▪

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.”

5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok Magyar
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2011.(IV.28.)
határozata
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Kollégium
alapító okiratának
a) 3. pontját hatályon kívül helyezi
b) 24. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül
•

„2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2., hrsz. 374/1; 15318 m 2 területű,
kollégium, iskola, műhely és udvar megnevezésű ingatlanból 9850 m2
alapterületű ingatlanrész”

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok Magyar
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2011.(IV.28.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézet főigazgató főorvosának az intézmény 2011. évi működéséről szóló beszámolóját
a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a főigazgató főorvost, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet struktúra átalakításáról, az intézmény működési kereteinek megváltozásáról
szükség szerint írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

a 2. pont tekintetében folyamatos
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Beszámoló

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
2010. évi tevékenységéről
A működés külső feltételrendszere, a legfontosabb tényezők és változások
Finanszírozási Helyzetkép
A 2010. év során az intézet működését befolyásoló legfontosabb finanszírozást érintő
jogszabályi változások
A betegellátási munkát és az intézmény likviditását lényegesen befolyásoló jelentős hatású törvények,
rendeletek és intézkedések, illetve körülmények a 2010. évben:
- változott az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII.
(többletkapacitás meghatározás, befogadási eljárás, kapacitás-átcsoportosítás)

Törvény

- változtak a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályai (EBF megszűnése)
-

módosult az egészségügyi szolgáltatások társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2) NM rendelet valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet

-

HBCS súlyszám Ft összeg : 146.000 Ft
Kónikus napidíj az év során nem változott : 5600 Ft
EMAFT Járóbeteg pontérték: 1,46 Ft
Gondozói fix díj az év során változatlan maradt

Az Intézményt érintő lényeges változás 2010. év folyamán:
-

-

-

a teljesítmény 3 hónappal később való finanszírozása 2 hónaposra csökkent (kiv: a labor)
egyszeri 13 havi finanszírozás októbertől - októberig
októberben még a korábbi EMAFT szerint történt a finanszírozás, majd novembertől
októberig újra TVK rendszer került bevezetésre
2010. május 1-től a struktúra módosítási javaslatunknak megfelelően a kapacitások
átcsoportosítására került sor
a krónikus finanszírozású osztályokon és az ápolási osztályon a degressziós szabályok
bevezetésére került sor (ápolási osztályon a 7. hónaptól 75 %-os, a 13. hónaptól 50 %-os
finanszírozás, krónikus osztályokon a 4. hónaptól az ápolási osztályra vonatkozó
szabályok lépnek érvénybe)
A címzett állami támogatásból megvalósuló beruházás elhúzódására tekintettel, a
korábbiakkal egyezően 32 krónikus ágy szüneteltetésére kényszerültünk, ezzel
kapcsolatos engedélyünket az ÁNTSZ 2011. március 31-ig meghosszabbította.
Az egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelmünk alapján a
thrombolysis kezelés és a Xigris gyógyszer finanszírozása befogadásra került 2010.
augusztus 1-től.

Járóbeteg szakellátás statisztikai elemzése:
Időszak :
Összehasonlítási alap :

2010. 01 – 12. hó ( Finanszírozott: 2009.10-2010.09 hónap )
2009. év

Az alapdíj értéke.: tekintettel az előbbiekben leírtakra a járóbeteg ellátásban az éves (TVK, EMAFT,
lebegtetett) pont/Ft érték átlaga: 1,08
A laboratórium tekintetében: 0,726

2009. év

Járóbeteg

Gondozók

Összesen

fő

23.904 fő

Havi átlag esetszám :

22.890 fő

Havi átlag pontszám :

34.045.011 pont

1.261.384 pont
( finanszírozott )

35.306.395 pont

5,440

2.106

5,299

1245

1.477

Járóbeteg

Gondozók

Összesen

Havi átlag esetszám :

22.178 fő

775 fő

22.953 fő

Havi átlag pontszám :

32.516.171 pont

1.018.592 pont
( finanszírozott )

33.534.763 pont

5,309

2.263

5,206

1314

1.461

Bevatkozás / eset :
Pont / eset :

2010. év

Bevatkozás / eset :
Pont / eset :

1.487

1.466

pont

pont

1.013

Esetszám
2009. évekhez képest az esetszám 3,1 %-os csökkenést mutat a járóbeteg munkahelyeinken, a
gondozók forgalmában ugyanakkor 23,5 %-os csökkenés következett be, ami egyértelműen a
kötelező tüdőszűrés szabályainak megváltoztatásával függ össze.
(Az adatok a fekvőbeteg ellátás során elvégzett konzíliumok nélkül értendők.)

Beavatkozások száma – 1 esetre jutó beavatkozások száma
2009. évhez képest a járóbeteg szakellátásban csökkenés, a gondozók esetében az egy esetre jutó
beavatkozás értékeihez viszonyítva növekedést mutatott.
Pontszám
2009. évben az előző évihez képest 3,1 %-kal csökkent betegforgalom mellett havi átlag 1,771 millió
ponttal csökkent. A csökkenést a betegforgalom ésszerű, az alacsony TVK-hoz való tervezése
eredményezte (az előjegyzési rendszer oldaláról befolyásoltuk). Az optimális kódoláson túl a
súlyosabb betegösszetétel, egyes magasabb pontszámú ellátások ( elektrofiziológia, diabetesz-láb,
carotis duplex scan rendelés stb. ) továbbra is meghatározóak voltak.
1 estre jutó pontszám
Legfontosabb teljesítménymérő mutató. 2010. évben 1.466 pont / eset, ami ez előző évi 1.487 pont /
eset – hez képest 98 % - a volt, azaz kismértékű csökkenést jelentett. Ezt az eredményezte, hogy a
magasabb költségigényességű – azaz, magasabb pontszámú – vizsgálatokat kényszerűen a
rendelkezésre álló forrásokhoz terveztük, így megnövekedett az előjegyzési idő.
Összesítve:
Járóbeteg szakellátás területén a betegigényeknek eleget téve a kapott teljesítmény volumen
korláthoz igazítottuk az előjegyzéseket, mely által a betegforgalom kis mértékben csökkent. Az egy

esetre jutó beavatkozások száma, és az egy esetre jutó pontszám is kis mértékben csökkent, ami
azonban bevétel kiesést nem eredményezett az alacsony TVK értéke miatt.
Fekvőbeteg ellátás statisztikai elemzése
2010. évi teljesítménymutatók a betegfelvételi statisztika alapján
2007. április 01-től 329 aktív ágyon, 25 újszülött ágyon és 307 krónikus finanszírozású ágyon látjuk el
feladatainkat. A rekonstrukció miatt 32 kónikus belgyógyászati ágyunk szünetel. 2009. szeptembertől
a hatvani kistérség akut pszichiátriai ellátását intézetünk végzi a Regionális ÁNTSZ hatósági kijelölése
alapján, aminek eredményeképpen 13 virtuális pszichiátriai ággyal növekedett kapacitásunk. A 2010.
május 1-vel befogadásra került kapacitás átcsoportosítás következtében az összes ágyszám nem
változott.
2010-ben az összes kiírt beteg (újszülöttel együtt) 16175 volt, szemben a 2009. évi 15889 –tal (
101,8 %-a ). Aktív osztályainkon ( kúraszerű ellátás eseteivel együtt számítva ) a tényleges ápolás
átlagos tartama 6,48 nap (előző évben 6,6 volt) .
Az ágykihasználási % az aktív osztályainkon 66,61 % (tavalyi: 69,79 %), krónikus osztályainkon 90,93
% (tavalyi: 91,93 %), intézeti összesen 77,59 % (tavalyi: 79,80 %).
A krónikus ágyszámon a degressziós szabályok bevezetése miatt nem tudtuk tovább javítani, a
bevétel kiesést a térítési szabályzatban foglaltak szerint pótoltuk, amivel a likviditási mutatóinkat
sikerült megtartani.
Osztályos részletes teljesítmény elszámolás DRG alapján ( az OEP finanszírozási technikája miatt
a „finanszírozási év” nem egyezik meg a naptári évvel! )
Időszak :
Összehasonlítási alap :

2009. 10 – 2010. 09. hó
2009. évi statisztikai mutatók

Összes osztályos eset
2010-ben a havi átlagos betegforgalom az előző évhez képest 1106-re emelkedett, ez 0,8%-os
emelkedést jelentett. A krónikus osztályainkon a havi átlag 339 beteget láttunk el, ami a korábbi évek
javuló tendenciájához képest is további 6,66 %-os esetszám növekedést jelentett.

Teljes HBCS eset
A mutatónak az aktív betegellátásból származó bevételek vonatkozásában van jelentősége, hiszen a
finanszírozás mértéke jelentősen függ tőle.
2006. év 1238,08 2007. év 996,83 . 2008. évben 934,0. 2009. évben 967,0 (eset/hó)
2010. év 932,5
Fontosabb mutató a teljes HBCS eset / összes eset aránya a Gyógyinfok elszámolás alapján.
2006. évben ugyanezen mutató:
2007. évben ugyanezen mutató:
2008. évben ugyanezen mutató:
2009. évben ugyanezen mutató:
2010. évben ugyanezen mutató:

90,24 %
88,47 %
87,12 %
88,20 %
84,30 %

A mutató elméleti maximuma 100% , amely a gyakorlatban soha nem fordul elő miután a kórházak
közötti áthelyezés ill. a kórház osztályairól egymás közt történt áthelyezések eredményezik az ettől
való eltérést.
HBCS súlyszám

2010. évben a TVK - a reális igényeket figyelembe véve súlyszám 932,50 lett.

korlátozó hatása miatt a havi átlag

Case – mix index ( CMI )
2010. évben a CMI értéke: 0,944 - ami meghaladja a városi kórházak átlagát 0,875.
A CMI ( esetsúlyossági mutató ) értéke 2009. évben 0,966 2008. évben 0,942 2007-ben 0,896 volt.
Az emelkedés a sebészeti és traumatológiai műtétek súlyossági összetevőjének hatásából adódott.
Ápolási napok
2010. évben tovább csökkent az ápolási napok száma a 2009. évi 7190-hez képest havi átlagban
7103-ra, ez az átlagos ápolási idő további csökkenésének következménye.
A krónikus osztályokon a fenti mutató növekedést jelez, 7258 napot teljesítettük a 2009. évi 7136
nappal szemben.
Átlagos ápolási idő
A DRG alapján származtatott átlagos ápolási idő értékét a tényleges ápolási napok és a finanszírozott
esetek számának hányadosa adja meg.
Évek óta folyamatos javulás észlelhető. 2006. évben 7,95 nap volt az átlagos ápolási idő, 2007.
évben tovább javult ez a mutató, értéke: 7,4 nap/eset, 2008-ban ez az érték 7,1, majd 2009-ben 6,90
nap/esetre és 2010. évben 6,80 nap/esetre változott.
Az országos átlaggal való összevetést, a jelentős számú psychiatriai ágykapacitás – itt természeténél
fogva hosszabb a gyógyulási idő mint pl. a műtétes osztályokon – torzítja.
Ágykihasználási %
2006-ban aktív osztályainkon 64 % - ról 63 % - ra csökkent a mutató, 2007. évben az ágykihasználási
% tovább csökkent 62 %-ra. 2008-ban 66,8%, 2009-ben 66,4, 2010. évben 63%.
A mutató értékéből csak az egész tevékenységet komplexen vizsgálva lehet reális következtetésre
jutni mivel az átlagos ápolási idő csökkenésével – ami alapvető szakmai és gazdaságossági törekvés!
- ez a mutató is automatikusan csökken.
Modern orvostechnológiai és műtéti eljárások alkalmazása szintén csökkenti a betegek kórházban
töltött napjainak számát, ezért is érhetetlen, hogy a korábban számos lakalommal hangoztatott
struktúraátalakítás során miért tulajdonított a döntéshozó fontos szerepet ennek! A beavatkozás (
műtéti ) szám, az ágyforgó sokkal reálisabb értékmérője a teljesítménynek. Ezekkel kapcsolatban
azonban az országos adatok hiányában nem tudunk összehasonlítást tenni.

Kontrolling elemzés és értékelés – 2010. év
Az informatikai jelentés készítésének időpontjában a 2010. teljes finanszírozási év kontrolling
eredménye rendelkezésemre állt. A tervhez képest havonta 9 – el nőtt az esetszám és 7 – el csökkent
a HBCS súlyszám. A CMI a tervhez képest csökkent. Az átlagos ápolási idő az aktív osztályokon
rövidebb lett a tervnél.
Kontrolling eredmények, az osztályos részletes teljesítmény elszámolás

Teljesítmény : 2009. október – 2010. szeptember
Finanszírozás :

2010. január – 2010. december
Terv

Tény

% - os eredm.

Intézeti összesen

( Tény / Terv )

Aktív havi összes eset

1.097

Aktív havi teljes HBCS eset

967

932,5

96,4

Teljes eset / összes eset

0,88

0,84

95,4

Aktív havi HBCS súlyszám
CMI

939,35
0,966

932,50
0,944

99,2
97,7

Átlagos ápolási idő ( aktív )

6,9

6,8

98,5

Krónikus havi súlyozott nap

9.010

9.127

101,2

1.106

100,8

A fentiekből is látható, hogy a 2010. év során nem volt célunk a mutatók „javítása”a korábbi évekhez
képest a működőképesség megőrzése érdekében kényszerültünk teljesítménycsökkentő intézkedések
meghozatalára. Egyidejűleg az ellátandó lakosság kifejezetten rossz egészségi állapotát nem hagytuk
figyelmen kívül.
Osztályonkénti értékelés
Aktív fekvőbeteg osztályok
I. Belgyógyászat:

Városi kórházak átlagához képest magasabb CMI, és az átlagnál 0,87 nappal
rövidebb ápolási idő. A tervezett súlyszám tekintetében a tervezett
teljesítményt 22 %-kal haladta meg.

Sebészet:

Városi kórházak átlagához képest kiugró CMI, amihez az országos átlagot
meghaladó hosszabb az ápolási idő társul (0,8 nap). A tervezett súlyszám
tekintetében 116,0 %-os teljesítményt ért el.

Traumatológia:

A korábbi években a városi kórházak átlagnál alacsonyabb, 2009-ben már 4
%-kal magasabb CMI, 2010-ben lényeges javulást mutatott, 18 %-kal
meghaladja azt. Továbbra is az átlagnál 0,8 nappal hosszabb az ápolási idő.
A tervezett súlyszám tekintetében 124 %-os teljesítményt ért el.

Szül – Nőgyógy.:

Városi kórházak átlagnál 0,08-cal magasabb CMI, de az átlagnál 1,18 nappal
hosszabb az ápolási idő. A szülések súlyszámát a TVK nem tartalmazza. A
nőgyógyászat teljesítménye 140 %-os volt.

Gyermekosztály:

Városi kórházak átlagnál jóval magasabb CMI (29%-kal), de az átlagnál 0,35
nappal hosszabb az ápolási idő. A tervezett súlyszám tekintetében 145 %-os
teljesítményt ért el.

Újszülött:

Városi kórházak átlagánál egyben szerepel a szülészet-nőgyógyászat
mutatóival. Teljesítménye a tervezetthez képest megfelelő volt. 2007.
decembertől az újszülött súlyszámot a TVK nem tartalmazza.

Gégészet:

2007. április 1-től csak egynapos sebészet keretében működik. A tervezett
súlyszám tekintetében 67,86 %-os teljesítményt ért el. 2011-ben is az
egynapos sebészeti ellátási formában történő teljesítmények növelése a cél.
Jelenleg a szakmai kollégium által kiadott kompetencia lista ennek akadályát
képezi.

Szemészet:

2007. április 1-től csak egynapos sebészet keretében működik. Városi
kórházak átlagnál magasabb CMI. A tervezett súlyszám tekintetében 68,26 %os teljesítményt ért el. 2011-ben is az egynapos sebészeti ellátási formában
történő teljesítmények növelése a cél.

Neurológia:

Városi kórházak átlagnál 9 %-kal magasabb CMI, és az átlagnál 1,42 nappal
rövidebb az ápolási idő. A tervezett súlyszám tekintetében 128,1 %-os
teljesítményt ért el.

AITO:

Városi kórházak átlagnál magasabb CMI, és az átlagnál 1,41 nappal rövidebb
az ápolási idő. A tervezett súlyszám tekintetében 122,77 %-os teljesítményt
ért el.

Infektológia:

Városi kórházak átlagnál 26 %-kal magasabb CMI, és az átlagtól kicsit
magasabb az átlagos ápolási idő. A tervezett súlyszám tekintetében 136,8 %os teljesítményt ért el. (A tervezés az osztály esetében becsült értéken
alapszik, ugyanis a helyi járványok kialakulása nem prognosztizálható).

I. Pszichiátria:

Városi kórházak átlagától kicsit alacsonyabb CMI, de az átlagnál 1,9 nappal
rövidebb az ápolási idő. A tervezett súlyszám tekintetében lényegében a
tervezett teljesítményt érte el, 126,6 %-kal emelkedett a súlyszáma.

Tüdőgyógyászat:

Városi kórházak átlagnál magasabb CMI, de az átlagnál 1,93 nappal
hosszabb az ápolási idő. A tervezett súlyszám tekintetében 115,28 %-os
teljesítményt ért el. A jelenlegi elhelyezkedéssel biztosítottak a jobb
teljesítmény eléréséhez szükséges feltételek.

Addiktológia:

A városi kórházak átlagában egyben szerepel a pszichiátriával, így jóval
alacsonyabb CMI a jellemző. A tervezett súlyszám tekintetében 114,03%-os
teljesítményt ért el.

Összegzés :
Elmondható, hogy az intézet fekvőbeteg ellátó osztályai szinte valamennyi szakmában a városi
kórházak országos átlagát meghaladó case-mix indexet teljesít. Az eset súlyossági összetevő ilyen
mértékű emelkedése a legtöbb esetben eredményezi az átlagos ápolási idő növekedését is. Azokban
a szakmákban ahol a magasabb CMI ellenére is az országos átlagtól elmaradó átlagos ápolási idő
értékek mutatkoznak egyértelműen az alulfinanszírozottság mutatói. Az ellátási területünk lakossága

az országos átlagot meghaladóan rossz morbiditási és mortalitási mutatókkal rendelkezik, ugyanakkor
az intézet fajlagos finanszírozása az országos átlagtól elmarad.
Krónikus fekvőbeteg osztályok:
A krónikus finanszírozású osztályokat megvizsgálva elmondhatjuk, hogy azok kihasználtsága a
degressziós szabályok miatt nem javult tovább, a finanszírozás kiesést a térítési szabályzatban
meghatározottak szerint pótoltuk, növelve az ellátandók anyagi terheit.. Ennél magasabb
kihasználtsági mutató elérése nem látszik reálisnak a lakosság fizetőképességének korlátai miatt, és
továbbra is gondot okoz a struktúraváltási elképzelések megvalósulásáig az engedélyezett ágyszám
fizikai elhelyezése is.
Összefoglalás, 2011. évi tervek
Általános célként megfogalmazható a krónikus ágyak kihasználásának javítása, valamint
ágyszerkezet átalakítása olyan struktúrává, ahol magasabb finanszírozást tudunk
kiküszöböljük a degressziós szabályok kedvezőtlen hatását. Továbbra is folytatni kell
keretgazdálkodást, az elektív műtétek tervezését, hogy az Intézmény pénzügyi
megtarthassa.

a jelenlegi
elérni és
a szigorú
likviditását

2011. évi tervek és feladatok
2011. év az Intézmény jövőképét illetően több szempontból is döntő jelentőségű lesz a számunkra:
•

Két jelentős területen a korábbiakhoz képest is különlegesen nehéz kihívással kell
szembenéznünk:
o A traumatológiai ellátás területén a korábbiakban nem tapasztalt jelentős forrás
átcsoportosítással lesz csak biztosítható az ellátás, ugyanis helyben nem
rendelkezünk kellő számú és magas színvonalú szaktudást képviselő
szakembergárdával. Az országos szakember ellátottság is igen szegényes, ugyanis
éppen ebből a szakmából helyezkedtek el a legmagasabb arányban nyugat-európai
országokban magyar szakemberek.
o A másik kritikus szakma a központi laboratórium területe, ahonnan a kitűnő
felkészültségű szakmai vezető családi helyzetére tekintettel a Dunántúlra távozott.
Ezen a téren is elmondhatjuk, hogy igen szűkös a jól képzett humánerőforrás az
egész országban.

•

A hatályos jogszabályok keretei között módosítani kívánjuk kedvezőtlen ágy- és óraszám
struktúránkat (RET - Eü. Minisztérium) bevételi lehetőségeink optimalizálása érdekében.

•

Az SO2 szintű sürgősségi osztályunk megvalósítása várhatóan 2011. harmadik
negyedévében befejeződik.
ez év során tervezünk többletkapacitási pályázatot benyújtani a hospice ellátás és
tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály létesítésére
Anyagi lehetőségeink függvényében – elsősorban a megvalósuló sürgősségi pályázat
informatikai részére alapozva – folytatjuk az informatikai fejlesztést, ezzel lehetővé válik a
teljesítmény és költségadatok hatékony elemzése, naprakész információk nyerésével a
folyamatos monitoring megvalósítása.
EU és egyéb pályázati lehetőségek figyelése, intézmény pályázati anyagainak elkészítésében
részvétel (előkészítettük a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése érdekben a 2011.
szeptember 30-ig benyújtandó pályázat szakmai anyagát, mely illeszkedik az Északmagyarországi régió intézetei által létrehozott konzorcium anyagához)
A sebészeti tevékenység vonatkozásában az egyszerűsített többletkapacitási pályázatot
nyújtottunk be a tételes elszámolás alá eső anatomosis-varrógépek és tárak befogadását
kezdeményezve
Együttműködési megállapodást tervezünk két szlovákiai egészségbiztosítási pénztárral a délszlovákiai lakosság ellátásának szélesítésére.

•
•

•

•
•

•
•

Az OEP finanszírozáson kívül eső bevételi források bővítése hosszabb távon a kórház egyik
alapvető törekvésévé válik. Ennek keretében a területen kívüli nem sürgős betegellátást napi
térítési díj ellenében vehetik igénybe a betegek.
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások kiajánlásának szélesítése,
együttműködés a nógrádgárdonyi szanatóriummal, kiemelt komfort fokozatú beteg szobák
kialakítása.
A 2010. év gazdálkodás értékelése

Orvos-szakmai, általános gazdálkodási és szervezési szempontok:
•

A kórház működési stratégiájának alapvető célja az OEP által szerződésben megajánlott
finanszírozási volumenek a lehető legnagyobb mértékben történő kihasználása, a fekvő (ezen
belül aktív és krónikus), valamint járóbeteg ellátás (magában foglalva a gondozási
tevékenységeket is) teljesítményének a fentiekhez való összehangolása.

•

A 2010. évben az OEP-től származó bevételek nagyságrendje 321 millió forinttal meghaladja az
előző évit. A 2009. év októberétől az új rendszerű előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott
teljesítmény (továbbiakban EMAFT) finanszírozást újra felváltotta a korábban már működtetett
kiosztott teljesítmény volumen korláttal történő finanszírozás. A legjelentősebb változás, hogy a
korábbi háromhavi csúsztatott finanszírozás kettő hónapra rövidült, így 2010. január hónapban az
Intézet plusz egyhavi finanszírozáshoz jutott. Továbbá ugyan ebben a hónapban az egészségügyi
intézetek korábban felhalmozott adóság rendezésére központilag kiosztott finanszírozásból az
Intézet 25.661 e Ft-ot kapott.
Az év decemberében a kórházak által felhalmozott adóságuk rendezésére közel egyhavi 188.490
e Ft többlettámogatáshoz jutott, elszámolási kötelezettség terhe mellet.
A kiosztott volumen korlátot természetesen az Intézet az ellátási kötelezettség teljesítése során
jelentősen meghaladja, amelynek nincs finanszírozása. Az Egészségügyi Kormányzat által
módosítgatott finanszírozás szabályzó rendszer továbbra is a kasszához történő igazítása folyik
és figyelmen kívül hagyja a területi ellátáshoz kapcsolódó teljesítményeket. Ez megfigyelhető a
2009. és a 2010 évet tekintve is. A teljesítmény volumen korlátjai továbbra sem emelkednek, vagy
forintálisan, vagy pont értékben kerülnek visszaosztásra a teljes egészségügy finanszírozásából,
az egészségügyi intézetekre.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az intézetünk többlettámogatása a 2009. évhez képest
nem a többletteljesítés finanszírozásából adódik, hanem a finanszírozási technika változtatásának
a hatása (3 hónapról 2 hónapra csökkent a finanszírozási idő).

•

A 2010. évben is nagy hangsúlyt helyeztünk a saját bevételek megtartására, esetleges
növelésére, figyelemmel a gazdasági válság hatására. Ezt a célt szolgálta az is, hogy jelenleg is él
az előző évben megkötött megállapodás a nógrádgárdonyi intézettel a térítésdíjas labor, és
röntgen vizsgálatok elvégzésére.

•

Az orvos-szakmai célok teljesítésével továbbra is a legfőbb nehézséget a humánerőforrás
biztosítás jelent. Magyarországon kialakult a munkáltatók szempontjából egy igen kedvezőtlen
piaci versenyhelyzet, amely következtében a közalkalmazotti bértáblában előírt juttatások
többszöröséért lehet csak találni megfelelő képesítésű és tudású szakembert, ez mára már nem
csak az orvosokra, hanem a szakápolókra is jellemző.

Összességében elmondható, hogy Intézetünk folyamatosan figyelemmel kíséri a bevételek
alakulására hatást gyakorló jogszabályi változásokat. Az Intézet menedzsmentje nagy figyelmet
fordított az eladósodottság mértékére, a bevételek alakulására, amely a likviditás kezelhetőségét
jelentette.
A Dr. Kenessey Albert Kórház 2010. évi költségvetésének összeállításánál az alábbi külső
körülmények hatásával számoltunk:
•

A fenntartó által a költségvetés készítésére kiadott iránymutatásait maximálisan figyelembe vettük.

•
•

•
•
•
•
•

A 2009. évi struktúra átalakításból fakadó támogatások áthúzódó hatásával számoltunk (pl.
prémium évek program).
Az ismételten megváltozott finanszírozás bizonytalanságát a tervezéskor nem lehetett számításba
venni, rendelkezésre álltak már jó szándékú, de sajnos téves becslések a lebegtetett
finanszírozásra felváltotta az újbóli TVK-án történő finanszírozás melynek hatását
számszerűsíteni nehezen lehetett. A finanszírozási technika változásával viszont számoltunk és a
2010. évre 13 havi finanszírozást terveztünk.
Az egészségügyi humán erőforrás biztosításának nehézségeivel kellet számolni.
Az egészségügyi irányítás által megfogalmazott szakmai előírások (minimum feltételek) betartása
miatt többlet kiadásokkal kellet számolni.
Jelentős inflációs várakozások, mely nagyfokú költségvetési kockázatot jelent.
A bevételek között is meghatározó OEP bevétel bizonytalansága miatt, fontos volt, hogy a
kiadások se növekedjenek az előző évihez képest, sőt bizonyos területeken csökkenjenek, akár a
feladatok kiszervezésével is.
A folyamatban lévő rekonstrukció újabb üteme készült el, így átadásra került a belgyógyászati
pavilon. Ezáltal az üzemeltetésből végleg kivonásra került a volt szülészet gyerekosztály épülete.
Az épület kiürítése lezárása jelentős működési költség csökkenéssel járt.

Az intézmény mindezen külső körülmények ellenére is 2010. évben eredményesen, gazdálkodott,
melyet az alábbi főbb mutatók jellemeznek:
adatok eFt-ban
TB bevétel
Sajátbevétel
Összes kiadás
Pénzmaradvány
Lejárt tartozás
Nem lejárt tartozás
Önk. működési támogatás
Fejlesztés saját forrásból

2008. év
2.823.495
484.419
3.547.141
68.245
21.022
197.532
0
23.358

2009. év
2.655.717
479.043
3.281.590
4.556
177.008
160.224
0
23.174

2010. év
2.976.834
524.433
3.518.041
4.651
0
199.527
13.096
2.798

A finanszírozási rendszer gyökeres változása és a gazdasági válság, a gazdasági környezet
kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozására tett főbb intézkedéseink:
•
•
•
•
•
•
•
•

intézményi kubatúra ésszerűsítése,
szigorú keretgazdálkodás a dologi kiadások területén, keretek támogatás arányos
visszanormálása,
kötelezettségvállalások szigorítása,
ügyeleti rendszer átalakítása, szigorítása,
bevételszerző tevékenység kiterjesztése,
krónikus ápolási napok növelése,
betegforgalom megőrzése új ellátások bevezetése.
Margaréta patikában a bankkártyával történő fizetési lehetőség

Bevételek alakulása
Az aktív fekvőbeteg ellátás területén a TB OEP finanszírozás összege az előző évhez képest 147.639
e Ft-al nőtt, amit a megváltozott finanszírozási technika eredményezett. A 2010. évre kiosztott TVK a
2009 évihez képest nem változott.
A krónikus betegellátás területen a korábbi év kapacitás kihasználást igyekeztünk szinten tartani.
A súlyozott ápolási napok száma a folyamatos monitorozás hatására az előző évihez képest 1,26 %-al
növekedett. A 120.694 e Ft bevételi többletet a megváltozott finanszírozási technika és a kapacitás
kihasználás szinten tartása növekedése eredményezte a krónikus betegellátás területén.

Természetesen a krónikus beteg ellátás nem tudja pótolni a 2007. évben elszenvedett, aktív
betegellátás teljesítmény elvonásából adódó finanszírozás csökkenést.
Az egészségügyi intézetek a kormánnyal szemben, érdekegyeztető fórumokon kiharcolt és elért
eredmények hatására az intézetünk januári hónapban 222,8 millió forint többlettámogatást kapott.
Az intézet saját bevételeinek alakulása az előző évihez képest növekedett 47 millió Ft
nagyságrendben. Az intézet évek óta minden területen (dolgozói térítések, bérbeadás, térítéses
egészségügyi szolgáltatások, kutatásban való részvétel, közforgalmú patika működtetése) igyekszik
saját bevételeit minél magasabb összegben realizálni, a gazdasági válság ellenére szinten tartani. A
saját bevételek jelentős része azonban a kiadásoknál is megjelenik. (patika árubeszerzés, étkezési
térítési díj alapanyag beszerzés)
Kiadások teljesítése
Személyi juttatások az előző évihez képesti 113.674 e Ft-os csökkenése az előzőévekben elkezdett
létszám racionalizálás hatásának illetve, a 13. havi juttatás megszüntetésének tudható be.
2010. évben további létszámcsökkentésre is sor került, a prémium évek program keretében három
konyhai dolgozó került leépítésre.
Az orvos létszám fluktuációja legfeljebb időszakosan eredményez bérmegtakarítást hosszú távon
tekintettel a jelenlegi Magyarországi munkaerő piaci helyzetre (jól képzett, tapasztalt szakemberek
hiánya) mégis csak többletkiadásokat eredményez.
Intézetünk a múlt év során a személyi juttatásokat határidőben ki tudta fizetni a munkavállalói részére.
Dologi kiadások tekintetében a korábbi évben megkezdett fűtés rekonstrukció hatása, már
jelentkezett. Jelentős energia megtakarítás mutatkozik a felújított távvezetékek hatására. További
megtakarítást jelentett a gázár liberalizációja során elért gázárcsökkenés, amely a szolgáltatás árának
meghatározó eleme.
Az elmúlt évben realizálódott 4,3 %-os infláció hatása mind a közműdíjaknál, mind a szakmai és
egyéb anyagoknál, szolgáltatásoknál jelentősen növelte költségeinket, amit tompított a hosszabb távra
kötött közbeszerzési szerződések biztonsága, valamint a szigorú, és visszanormált keretgazdálkodás.
Kiemelt jelentőséggel bír az intézet által a gyógyításban felhasznált, adomány gyógyszerek mértéke,
amelynek esetleges kiesése nagyon komoly finanszírozási gondot okozna.
Az év augusztusában jelentős, és a tervezéskor nem ismert kártérítési kötelezettséget kellett
rendezni, melynek nagyságrendje 56 millió forint volt. A kötelezettségnek csak úgy tudott eleget tenni
az Intézet, hogy finanszírozási előleget vett fel az OEP-től, amelyet háromhavi finanszírozás
visszatartással kellett rendezni.
Ilyen nagy mértékű kötelezettséget Intézetünk, ilyen rövid idő alatt kifizetni nem tudott anélkül, hogy
átmeneti likviditási zavarok ne lépjenek fel. A likviditási zavarokat az év végi adósságrendezésre
megkapott támogatásból sikerült megszüntetni. A lejárt szállítói tartozásainkat az év végére teljes
mértékben sikerült kifizetni. Sajnos a likviditási zavar idejére a beszállítók kamatköveteléssel fognak
élni melynek, hatása a 2011. évet fogja érinteni.
Felhalmozási kiadásokat az intézet 2010. évben a jelenleg folyó pályázati forrásból biztosított
beruházásokon túl nem eszközölt.
Vagyoni helyzet alakulása
A tárgyév során befektetett eszközállományunk nettó értéke nem emelkedett. A címzett állami
támogatásból megvalósuló rekonstrukciós munkák befejezése jelentősen csúszik. A 3-as épület
átadása megtörtént a 2-es épület átadása 2011. évben várható.
A forgóeszköz állomány összességében nőtt 20,73 M Ft-al, miközben belső összetétele is változott,
az alábbiak szerint:
•
•

készletek nőttek 4,57 M Ft-al,
Követelések nőttek az előző évi beszámolóhoz képest 6,5 M Ft-al,

•
•

Pénzeszközök 6,3 M Ft-os csökkenést mutat,
Aktív pénzügyi elszámolások az előző évihez képest 15,9 M Ft-al nőtt. Aktív pénzügyi
elszámolások között a december havi személyi juttatások, munkavállalói tartozások
szerepelnek, valamint a TIOP-os pályázat következő évre elhatárolt kiadásait tartalmazza.

A kötelezettségek állománya 128,1 M Ft-al emelkedett, miközben összetétele is jelentősen változott.
•

A teljes szállítói állomány 137,7 M Ft-al csökkent az előző évhez képest, ezen belül a lejárt
szállítói tartozás nincs, a nem lejárt szállítói tartozás 199,5 M Ft.

•

Passzív pénzügyi elszámolások állománya az előző évihez képest 9,6 M Ft-al növekedett. A
passzív pénzügyi elszámolások között a TÁMOP 6.2.4 pályázaton elnyert támogatás előlege
szerepel 16,5 M Ft összeggel, a letét 7,5 M Ft összeggel, valamint a december havi
finanszírozási előleg 99 M Ft összeggel.

2010. év végi pénzügyi, likviditási helyzetünk javult az előző évihez képest. Az Intézet
kötelezettségeinknek az év végére eleget tudott tenni, lejárt szállítói tartozás állománya nincs.
AZ INTÉZET HUMÁNPOLITIKAI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS
A létszám (saját és külső) munkaköri csoportok szerinti alakulása
Munkaköri
csoport
I.
II.
III.
IV.
V.
Összesen:

Létszám (kjv és megbízásos)
2009. 12. 31. fő
2010.12.31 fő
83,58
89,98
6
6
444,8
443,25
57,73
59,24
90,02
86,65
682,13
685,12

Eltérés
+ 6,4
0
-1,55
+1,51
-3,37
+2,99

Az átszervezések következtében (Élelmezésen 2 fő prémium évek programban való részvétele miatt)
létszámunk 2010. évi alakulása az alábbi:
Engedélyezett létszám (főben)
2009.12.31.
744,25
2010.01.01
744,25
2010.06.30
742,25
2010.012.31
742,25

Betöltött létszám (főben)
682,13
682,13
685,95
685,12

SZEMÉLYÜGYI ÉS OKTATÁSI MUNKA
Humánerőforrás biztosítása
Az üres, illetve megüresedő munkahelyekre a munkavállalók felkutatása:
-

Pályázatok: közmunkapályázat, TÁMOP 6.2.4
álláshírdetések
munkaerőközvetítés útján történt.

A közmunka pályázatban 10 fő segédápoló és adminisztrátor alkalmazására került sor.
A pályázat feltételeinek megfelelően 2010.05.07-ig foglalkoztattuk a munkavállalókat, közülük 3 fő
jelenleg is közalkalmazottként kerül alkalmazásra.

Foglakoztatási KHT közreműködésével alkalmanként 5-5 fő munkavállaló dolgozott a kórház területén
2010.12.31-ig.
A TÁMOP 6.2.4 program 8 főt érintet , melyből 5 orvost így sikerült alkalmazni, traumatológus,
gyermekgyógyász, intenzív-therápiás, labor és pszichiáter szakorvosokat, valamint 1 fő pszichológus,
2 fő gyógytornász szakembert. A pályázat keretében elnyert összeg 49.697 e Ft, melyből a 8 fő
foglalkoztatása 2011. április 30-ig biztosítható.
Nyertes pályamunkák
Dr. Enyedi Judit
Dr. Sztankaninecz -Varga Klára
Dr. Póczi Magdolna
Szorcsikné Perce Ágnes
Kalcsó Péterné
Pohánka Tamásné

osztályvezető főorvos
adjunktus
osztályvezető főorvos
szakápoló
főnővér
szakápoló

15.000 Ft
12.000 Ft
8.000 Ft
10.000 Ft
8.000 Ft
6.000 Ft

Szakmai előléptetés 2010.07.01-vel:
Dr. Czelenk Ferenc
Sebészeti osztály
Dr. Panka László
Sebészeti osztály
Dr. Tandel Beáta
Sebészeti osztály
Dr. Sztankaninecz -Varga Klára Csecsemő-gyermek osztály

főorvos
főorvos
adjunktus
adjunktus

Balassagyarmat, 2010. április 15.
Dr. Szabó Géza
főigazgató főorvos
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2011.(IV.28.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetben lezajlott Foglalkoztatást támogató
programról szóló tájékoztatás elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
TÁMOP 6.2.4./A-08/1/ konv – 2009-016 azonosító számú – Foglalkoztatást támogató program a
balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet című pályázat záró rendezvény
keretében ismertetett beszámolóját.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2011. május 1.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2011. (IV.28.)
határozata
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő
Kft. 2010. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető
Határidő: 2011. május 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2011. (IV.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. 2010. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2011.(IV.28)
határozata
200 M Ft összegű ÖKIF hitel felvételéről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram
keretében 200 M Ft összegű fejlesztési hitel, 10 éves futamidőre történő (3 év türelmi idővel)
felvételéről határoz.

2.

„A hitel célja az ÖKIF Hitelprogram 8. pont” Az Új Magyarország Fejlesztési Terv” operatív
programjai keretében elnyert pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása, a 2. pont „Általános
beruházási célok” fejlesztései, valamint 6. pont „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése”.

3.

Az önkormányzat a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti éves jóváhagyott költségvetési
bevételeit (az állami hozzájáruláson, személyi jövedelemadón, valamint az államháztartáson
belülről átvett pénzeszközökön felüli) ajánlja fel.

4.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a hitel és járulékainak
szerződés szerinti megfizetését éves költségvetésében megtervezi.

5.

Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a jelenlegi hitelfelvétel nem ütközik a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXI. Törvény 88.§.2. bekezdésében meghatározott hitelfelvételi korlátozásba.

6.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére,
a közbeszerzési terv módosításának előterjesztésére valamint a lefolytatott közbeszerzési
eljárást követően a nyertes ajánlattevővel a hitelszerződés aláírására.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2011.(IV.28)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról szóló 52/2011.(III.31.) határozatának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési terv módosítását az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal
fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Melléklet
Megnevezés: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2011

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya

típusa*

mennyiség
i egysége

mennyisége

4

db

200 m Ft hitel

Hitelfelvétel

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

május

Hónap

szeptember

Hónap

3. A közbeszerzés előzetesen becsült nettó értéke:
29.566.000.-

Forint

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

Kbt. IV. fejezete szerint:

– Nyílt
– Meghívásos
– Versenypárbeszéd
– Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
– Hirdetmény nélküli tárgyalásos
– Keretmegállapodásos

– Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
– Hirdetménnyel induló tárgyalásos
– Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt.
251. § (2) bekezdése], tárgyalás nélküli
– Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt.
251. § (2) bekezdése], tárgyalásos
– Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261.
§ (4)]

Kbt. VI. fejezete szerint:

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:81/2011. (IV.28.)

Beruházási Irodavezető
Balassagyarmat, 2011. április 28.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2011.(IV.28.)
határozata
a bírósági ülnökök megválasztásáról
1.) A Képviselő-testület a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény 124.§
(1) bekezdésében eljárva a Városi Bírósághoz
a.) Bírósági ülnöknek:
1.) Békési János Balázsné
született:
2660 Bgy., Baltik F. u. 16.,
2.) Kiss Mária
2660 Bgy., Ady E. u. 35.,
3.) Pozsonyi Istvánné
született:
2660 Bgy., Esze T. u. 20.
4.) Simonné Ferenc Erzsébet
2660 Bgy., Benczúr Gy. u. 7.
5.) Géczi Andorné
2660 Bgy., Szontágh P. u. 1. 4/1.
született:
b.) a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnöknek:
1.) Huszár Ferencné
született: t
2660 Bgy., Ipolyjáró út 4. B. lh. 2. ajtó

2.) Gáborikné Török Krisztina
született:
3.) Bata Mihályné
született:
4.) Deák Istvánné
született:
szám alatti lakosokat megválasztja.

2660 Bgy., Liszt F. u. 10.
2697 Szanda, Hársfa u.3.
2660 Bgy., Hajós A. u. 50..

2.) Balassagyarmat Város Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a határozatot és a
megválasztott ülnököknek a jelölés elfogadó nyilatkozatait a Balassagyarmati Városi Bíróság
Elnökének adja át és gondoskodjon a megválasztott ülnökök részére a megbízólevelek
átadásáról.
Határidő: 2011. május 6.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2011.(IV.28.)
határozata
a Városgondnokság költségvetési szerv intézményvezetőjének
magasabb vezetői megbízására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10. § (1) bekezdés b.) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23. § (1)
bekezdése alapján a Városgondnokság (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 15.) költségvetési
szerv magasabb vezetői megbízású intézményvezetőjévé 2011. május 1-jei hatállyal – Kjt.
20/B. § (4) bek. és a 21. § (1) bekezdése alapján történő határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
létesítése mellett – 5 évre – 2016. április 30-áig – Zoltánné Járja Orsolya 2660
Balassagyarmat, Váci M. u. 53. szám alatti lakost bízza meg.
2. A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Garantált illetménye (F 10) kerekítve:
b) Garantált illetményen felüli – munkáltatói döntésen
alapuló – illetményrész:
c) Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 280 %-a)

166.800.- Ft

MINDÖSSZESEN:

300.000.- Ft

77.200.- Ft
56.000.- Ft

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2011. (IV.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának
megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő
Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának Juhászné Gajzinger Ágnes lemondása miatt 2011. május 1.
napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra Szikora Péter Hugyag, Kossuth út 58.
szám alatti lakost választja meg.

2.

A Képviselő–testület felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 1.
Felelős: ügyvezető,
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2011. (IV.28.) 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 2011. május 1. napjától 2013. december 31. terjedő időszakra Juhászné
Gajzinger Ágnes Balassagyarmat, Leiningen u. 30/a szám alatti lakost választja.
Az ügyvezető a feladatát megbízás keretében, díjazás nélkül látja el.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 1.
Felelős: Juhászné Gajzinger Ágnes ügyvezető,
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2011.(IV.28.)
határozata
a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft Felügyelő Bizottságába tag delegálásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft
Felügyelő Bizottsága tagjává javasolja megválasztani Siket Béla képviselőt Balassagyarmat,
Bartók Béla u. 22. szám alatti lakost.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a testület javaslatáról a Nyugat-Nógrád Vízmű
Kft ügyvezető igazgatóját értesítse.
Határidő: 2011. május 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2011.(IV.28.) h a t á r o z a t a
a Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottságába tag
delegálásáról
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnics Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottsága tagjává javasolja megválasztani Palik Ferenc
Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. I/5 szám alatti lakost.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület javaslatáról a Tárnics
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

2011. május 5.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2011.(IV.28.) h a t á r o z a t a
a Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezetőjének
megválasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnics Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft
ügyvezetőjének
javasolja
megválasztani
Vida
Tibort
Balassagyarmat, Hétvezér u. 3. szám alatti lakost.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület javaslatáról a Tárnics
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft taggyűlését értesítse.
Határidő:
Felelős:

2011. május 5.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2011. (V.11.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
52/2011. (III.31.) határozatának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervének módosítását az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti
tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt ./
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2011.(V.11.) h a t á r o z a t a
Szabó Péter önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének
megállapításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Péternek – szám alatti
lakosnak –, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) önkormányzati képviselőjének képviselői
megbízatása megszűnését összeférhetetlenség miatt megállapítja.

A Képviselő-testület határozata ellen a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül, az érintett
képviselő, jogszabálysértésre hivatkozással Balassagyarmat Város Polgármesterénél (2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) benyújtott, de a Nógrád Megyei Bírósághoz címzett
(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. szám) fellebbezéssel kezdeményezheti a határozat
felülvizsgálatát.
Indokolás
Zolnyánszki Zsolt - szám alatti lakos, mint önkormányzati képviselő, a 2011. április hó 07. napján kelt
levelében Balassagyarmat Város Jegyzőjétől állásfoglalást kért arra vonatkozóan, hogy Szabó Péter
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 140. I. em. 2. ajtószám alatti lakos által betöltött tisztség
összeférhetetlen-e az önkormányzati képviselői mandátumával.
Szabó Péter a 2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az
MSZP kompenzációs listáján kapott mandátumot Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testületében.
A képviselő úr, mint a képviselő-testület tagja, a 2010. október 13-án kelt nyilatkozatának 1. pontjában
kijelentette, hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény (továbbiakban: Ökjtv.) 5. §-ában foglaltak szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.
A nyilatkozat 2. pontja alapján, amennyiben összeférhetetlenségi ok merül fel a megbízatás alatt, az
Ökjtv. 8. §-a alapján bejelentési kötelezettség terheli.
A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás 2005. január 01. napjával alakult meg. A Társulási
Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási Tanács költségvetési
szerveként 2005. február 01. napi hatállyal létrehozott, elkülönült munkaszervezete, a
Balassagyarmati Kistérség Szolgáltató Intézménye közreműködésével látja el a társulási
megállapodás alapján.
A munkaszervezet vezetőjét, Szabó Pétert, a Társulási Tanács nevezte ki a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény szabályai szerint, a megyei területfejlesztési tanács véleményének kikérésével.
A Szabó Péter önkormányzati képviselő által betöltött munkaszervezet vezetői állás összeférhetetlen
az Ökjtv. 5. § d.) pontjában foglaltakkal, mely szerint nem lehet önkormányzati képviselő az, aki a
területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének munkavállalója.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G. § (1) bekezdése alapján
azokban a kistérségekben, ahol a kistérség valamennyi települési önkormányzatának részvételével
többcélú kistérségi társulás működik, a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi
társulás láthatja el. A Balassagyarmati Kistérségi Többcélú Társulás ellátja a kistérségi
területfejlesztéssel összefüggő feladatokat is, a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének a
vezetői tisztsége – lévén, hogy a feladatellátás egy társulás keretében történik, melynek egy
munkaszervezete van – és a kistérségi fejlesztési tanács munkaszervezet vezetői tisztsége nem válik
szét egymástól.
Ebből következően a területfejlesztési feladatokat is ellátó többcélú kistérségi társulás munkavállalója
– beleértve a munkaszervezet vezetőt is – nem lehet egyúttal helyi önkormányzati képviselő.
Tájékoztattam, hogy amennyiben az Ökjtv. 5. § d.) pontja alapján fennálló összeférhetetlenséget nem
szünteti meg, akkor a 9. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2011. április 28-ai ülésén
kezdeményezem az összeférhetetlenség megállapítását.
A Képviselő-testület a 2011. április 28-ai ülésén Zolnyánszki Zsolt képviselői beadványa alapján
Szabó Péter önkormányzati képviselői megbízatásának összeférhetetlenség miatti megszűnését nem
állapította meg.
Pulay László és Siket Béla önkormányzati képviselők ismételten kezdeményezték (1. számú
melléklet) Szabó Péter képviselői megbízatásának megszüntetését összeférhetetlenség miatt, az Ökjt

5. § d.) pontja és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G. § (1)
bekezdése alapján, figyelemmel az összeférhetetlenséggel kapcsolatos korábbi állásfoglalásokra.
A képviselő a fennálló összeférhetetlenséget a mai napig nem szüntette meg, ezért az Ökjtv. 4. § (1)
bekezdése alapján kezdeményeztem a Képviselő-testületnél a képviselői megbízatásának
megszüntetését összeférhetetlenség miatt.
A Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1)
bekezdés m.) pontja, az Ökjtv. 2. § c.) pontja, a 4. § (1) bekezdése, az 5. § d.)pontja, a 8. és 9. §a,valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G. § (1)
bekezdésének rendelkezése alapján hozta meg.
A Képviselő-testület jogorvoslatot az Ökjtv. 10. § (1) bekezdése alapján biztosított.
Balassagyarmat, 2011. május 11.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

A határozatról tértivevénnyel értesül:
1.) Szabó Péter
2.) Helyi Választási Bizottság Elnöke, Palik Ferenc
3.) Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya – 3100
Salgótarján, Rákóczi u. 36.
4.) Irattár - Helyben
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2011. (V. 25.) határozata
A "Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért" Közalapítvány
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézet Műszerfejlesztéséért" Közalapítvány 2010. 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: 2011. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Lőrincz Péter kuratórium elnöke
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2011. (V. 25.) határozata
A "Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Nógrád Elmeellátásának
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2010. 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: 2011. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Szilágyi Róbert kuratórium elnöke
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2011. (V. 25.) határozata
A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2010. 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: 2011. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Ádám György kuratórium elnöke
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2011. (V. 25.) határozata
A "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99"
Közalapítvány 2010. 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: 2011. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Deák Sándor Pál kuratórium elnöke
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2011. (V.25.) határozata
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2010. 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 2010. évi ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.

2./

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: 2011. 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 2011. november 30-ig terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2011.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 :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2011. (V.25.) határozata
a 2010. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. 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: 2011. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati Foglalkoztatási
Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Vida Tibor végelszámoló
/: Medvácz Lajos :/

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/

polgármester

jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Non-profit Kft 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft.
2010. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2011. május 30.
Medvácz Lajos polgármester
Házy Attlia ügyvezető

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
a Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesületéből történő kilépésről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a kilép a Szécsény és Térségének
Turisztikai és Közművelődési Egyesületéből, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 207./2009.
(IX.30.) és 208./2009.(IX.30.) számú határozatokat.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a
Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület képviseleti szervét.
Határidő:
Felelős:

2011. május 30.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
a Cserhát-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületébe történő belépésről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a várható tagdíj, a biztosítandó
pályázati önerő mértéke és a 2011.évi költségvetésben megszabott keretek szűkössége miatt
elutasítja Cserhát-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületbe történő csatlakozást.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a
Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület képviseleti szervét.
Határidő:
Felelős:

2011. május 30.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2011.(V. 25.) határozata
a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4.
fsz. 4. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos lakást szakember elhelyezés céljából önkormányzati érdekből- a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Dr. Arató Gabriella (sz: Debrecen, 1956. 05. 28.; an: Czirják Margit) részére meghatározott
időtartamra 2011. július 1-től kezdődően, 2016. február 28-ig, ezen belül a Dr. Kenessey
Albert Kórház – Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig bérbe
adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: kiértesítésre: 2011. június 15.
szerződés megkötésére: 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2011. (V.25.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti helyiség hasznosításáról
4. 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 helyiségre kötött helyiségbérleti
szerződést 2011. szeptember hó 30-ig meghosszabbítja, azzal, hogy a módosítás a szerződés
többi pontját nem érinti.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: a szerződés megkötésére 2011. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2011. (V.25.) határozata
a 2011. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a
helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata:
a.)a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2010. évben
2.150.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá;
b.)a helyi közösségi közlekedést 2011. 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: 2011. június 6.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
az Ipari Parkhoz kapcsolódó feladatok és az „Ipari park” cím Városüzemeltetési Kft-től való
átvételéről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete kezdeményezi a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft-től az Ipari Parkhoz kapcsolódó feladatok átvételét, melyre kérve kérelmet nyújt
be az illetékes Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül jelölje ki az Ipai parkkal
foglalkozó menedzsmenthez kapcsolódó személyeket.
3./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az érintettek értesítésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző valamint Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassi Bálint Gimnázium alapító
okiratának 21. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„21. A költségvetési szerv szakmai vezetése:
- Az intézményt az igazgató vezeti
- Az igazgató munkáját 2 fő igazgatóhelyettes segíti”
2./ A képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratban bekövetkezett módosítás
átvezetéséről a Magyar Államkincstár illetékes szervezetén keresztül gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. május 31.
dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2011. (V. 25.) határozata
a Madách Imre Kollégium intézményvezetői struktúrájának felülvizsgálatára
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX. törvény 1. számú melléklete Első részében felsorolt vezetői szintek meghatározása
alapján úgy határoz, hogy a Madách Imre Kollégiumban nem kötelező jelleggel alkalmazott
igazgató-helyettesi státuszt 2011. június 30-ai hatállyal megszünteti.

2./

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározottak figyelembe vételével a Madách Imre
Kollégium alapító okirata 20. pontjának második francia bekezdését az alábbiakra módosítja:
•

3./

„Az igazgató munkáját 1 fő gazdasági vezető segíti.”

A Képviselő-testület utasítja az intézmény igazgatóját, hogy az alábbi intézkedéseket tegye
meg:
a) a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 2011. június 15-ig írásban tegyen
javaslatot a Képviselő-testület Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsága részére,
b) munkáltató jogkörében eljárva intézkedjen az igazgató-helyettesi megbízás
visszavonásáról.
Határidő:
Felelős:

a 3/b pont tekintetében 2011. július 1.
Szántó Csaba igazgató

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2011. (V. 25.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskolában a 2011/2012. tanévben az 1. és az 5. évfolyamon indítható
osztályok számának meghatározásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános Iskola
1. évfolyamon indítható osztályainak a számát az alábbiak szerint határozza meg:
• Kiss Árpád Általános Iskola:
2 osztály
• Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola:
2 osztály
• Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola:
2 osztály
2/a.) A Képviselő-testület a Kiss Árpád Általános Iskola 5. évfolyamán az alábbi számú 5.
évfolyamos osztály működését engedélyezi:
• Kiss Árpád Általános Iskola:
2 osztály
• Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola:
2 osztály
• Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola:
2 osztály
2/b.) A Képviselő-testület utasítja a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatóját, hogy még a
2010/2011. tanévben - tájékoztassa a 2/a.) pontban érintett tanulók szülői közösségét, hogy a
következő tanévekben - a 6., 7., 8. évfolyamokon – az akkori tényleges létszámokat figyelembe
véve sor kerülhet az egyes osztályok összevonására.
Határidő: a 2/b pont tekintetében 2011. június 15.
Felelős: Görög Imréné igazgató

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2011. (V. 25.) határozata
a sportcélú önkormányzati támogatások elosztását kidolgozó, javaslattevő munkacsoport
felállításáról
6.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportcélú önkormányzati
támogatások elosztását kidolgozó, kizárólag javaslattétellel felruházott munkacsoportot állít fel.

2/a) A munkacsoport 9 főből áll, melynek tagjai sorába az alábbi sportegyesületek delegálhatnak
tagokat, illetve egy fő független sportszakember vesz részt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Vitalitás Se 1 fő
BSE 1 fő
Kábel Se 1 fő
Dózsa DSE 1 fő
Kiss Árpád VDSE 1 fő
Balassagyarmati Karate Se 1 fő
Balassagyarmat Tenisz Egyesület 1 fő
Ipoly Walking Se 1 fő

b) Sztancsik József testnevelő tanár, edző, sportszakember
3.) A munkacsoport maga állapítja meg működési rendjét.
4.) A munkacsoport legkésőbb 2011. december 31-ig elkészíti a sporttámogatások felosztásának
koncepcióját és azt javaslatként a Bizottság és a Képviselő-testület elé tárja.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2011. (V.25.) határozata
A nyírjesi 8733 hrsz-ú, a 8711 hrsz-ú és a 5234/1 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonú volt
erdőterületek építési területté való átalakítására
1./ A Képviselő-testület a Balassagyarmat 8733 hrsz-ú, a Balassagyarmat 8711 hrsz-ú és a
Balassagyarmat 5234/1 hrsz-ú fával borított területeket a továbbiakban építési területként kívánja
hasznosítani.
2./ A Képviselő-testület a tulajdonát képező Balassagyarmat 5234/1 hrsz-ú 6951 m² alapterületű kivett
közterület művelési ágú ingatlanát elidegenítés céljából előkészíti úgy, hogy a forgalomképtelen
vagyoni körből kivonja, és átsorolja forgalomképes vagyoni körbe kivett terület megnevezéssel, majd
kezdeményezi az ingatlan nyilvántartásban történő átvezettetést.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti területeken a fakitermelés, tuskózás,
tereprendezés elvégzése céljából tegye meg a szükséges intézkedéséket a JP-ENGINE Kft.-vel
(ügyvezető Jeney Gyula, címe: 2660 Balassagyarmat, Rózsavölgyi M. u. 1.) az előterjesztésben
foglalt tartalommal való szerződés megkötésére vonatkozólag.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 3. pont szerinti szerződés megkötésére:
2011. június 30.
a kitermelés, tuskózás, tereprendezés elvégzésére: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2011. (V. 25.) határozata
külterületi földrészletek belterületbe vonásának kezdeményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település területével való
tervszerű gazdálkodás, valamint az építtetői igények közműves telekellátása érdekében
kezdeményezi a balassagyarmati, 0130/2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 44. helyrajzi számú, szántó
művelési ágú, fele részben önkormányzati, fele részben magán tulajdonú területekből, a határozat
mellékletét képező térképi vázlat szerinti területsáv belterületbe vonását, és azon két ütemben 8+8
családi házas lakótelek, valamint a Perczel Mór utca meghosszabbítását képező helyi közút
kialakítását.
2. Felhatalmazza a polgármestert a telekalakításban érintett magántulajdonosokkal a megállapodás
megkötésére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodások megkötését követően indítsa meg az 1. pont
szerinti területsáv megosztását és belterületbe vonását.
4. Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges, a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX tv. 15.§ (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat megtételére.
Határidő:

1.-2. pont: 2011. június 30.
3.-4.pont: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2011. (V. 25.) határozata
extrém sport pálya kialakításához terület biztosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
süvöltői területen saját erőből extrém sport pályát kialakító, fiatalokat tömörítő szervezettel tárgyalást
folytasson le a Török Ignác utca vonatkozásában a telekalakítások során felhasználásra kerülő
pályaterületek pótlására, extrém sport pálya kialakítása céljára a balassagyarmati 2637/31 helyrajzi
számú terület e célokra történő felajánlásával. A 2637/31 hrsz-ú terület a város rendezési terve szerint
szabadidő park, játszótér céljára van tartalékolva, így a fenti területen pótolt pályák jól illeszkedhetnek
a terület távlati hasznosításához.
Határidő: 2011 december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2011. (V. 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
2011. május 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11 3 /2 0 11 .( V. 2 5.) h atá roz ata
A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a mellékletben foglalt tartalommal
hozzájárul a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosításához.
2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a 2. pont tekintetében az utolsó elfogadást követő 15. nap
Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2011.(V.25.) h a t á r o z a t a
folyószámla hitelkeret szerződésről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja az OTP Bank Nyrt-vel folyószámla – hitelkeret szerződés módosításokkal
egységes tartalomban való megkötését, ennek értelmében módosítja 53/2011.(III.31.) határozatát
és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a szerződés aláírására.

2.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt szerződésben rögzítettek szerint
300.000.000 Ft – azaz háromszázmillió – forint erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a
balassagyarmati Megyeház épületére (hrsz. 445).

3.

A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a soron következő ülésre kerüljön előterjesztésre a
bankszámlaszerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, valamint ehhez
kapcsolódóan a közbeszerzési terv módosítására vonatkozó előterjesztés.

4.

A Képviselő-testület kezdeményezi a 3. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás eredményes
lezárását követően az 1. pontban megjelölt bankszámlaszerződés 15 napos határidővel történő
felmondását.

5.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Megyeháza
közoktatási feladatokkal nem érintett ingatlanrészének a törzsvagyonból való kivonásáról és az
egyéb szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 3. pont vonatkozásában a júniusi testületi ülés
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2011. (V.25.) határozata
Czibulyás Beáta ápolási díjra való jogosultság és az ápolási díj folyósításának megszüntetése
ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által átruházott
hatáskörben hozott 21.682/2011. számú, 2011. április 14. napján hozott határozatot
h e l y b e n h a g y j a,
és Czibulyás Beáta (szül: an:) – szám alatti lakos – ápolási díjra való jogosultság és folyósítás
megszüntetése 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
(továbbiakban: Bíróság) lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet
Balassagyarmat Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani. Felhívom az ügyfél figyelmét,
hogy a Bíróság az ügyfél kérésére a felülvizsgálati kérelem elbírálása során tárgyalást tart.
INDOKOLÁS
Czibulyás Beáta - szám alatti lakos - részére 2009. február 14. napjától szociális rászorultsága miatt
méltányossági ápolási díj került megállapításra édesapja – Czibulyás István – ápolása miatt.
Az ápolási díjra való jogosultság 2011. évi felülvizsgálata során a Humánszolgáltatási Osztály által
kiküldött formanyomtatványon a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy élettársi kapcsolatban él. Élettársa
munkaviszonyban áll, rendszeres havi jövedelme a jogszerű levonásokat követően 59.891,-Ft.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.) 40. §-a alapján az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni
ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
A Szoctv. 43/B. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete - az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 47/2006.(XII.21.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 6.
§ (1) bekezdése szerint – mely hatálya a folyamatban lévő eljárásban fennáll – méltányosságból
ápolási díj állapítható meg annak a balassagyarmati lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartós beteg személy otthoni ápolását, gondozását látja el
és az ápoló és az ápolt legalább egy éve közös háztartásban, életvitelszerűen együtt él. Fenti
támogatásra való jogosultság további feltételeként a Rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik a
családtagok jövedelemi viszonyairól, melynek alapján a családban az egy főre jutó jövedelem nem

haladhatja meg egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
(2011. évben a 42.750,-Ft) családban élő esetén az öregségi nyugdíjminimum összegét (2011. évben
28.500,-Ft). A jövedelem számításánál az ápolt jövedelmét figyelmen kívül kell hagyni.
Czibulyás Beáta családjában a figyelembe vehető jövedelem havi összege 59.891,-Ft, így egy főre
29.946,-Ft jut, ami meghaladja a Rendeletben meghatározott értékhatárt.
A Szoctv. 25. § (10) bekezdése alapján, ha a felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális
ellátásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala
hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ezért a 21.682/2011. számú 2011. április 14. napján
kelt határozatommal a Czibulyás Beáta részére megállapított ápolási díjra való jogosultságot és annak
folyósítását 2011. április 30. napjával megszüntettem. A megszüntető határozatot az ügyfél
igazolhatóan 2011. április 22. napján vette át.
A megszüntető határozat ellen Czibulyás Beáta 2011. május 2. napján jogszerűen, törvényes
határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy édesapja egészségi állapota
szükségessé teszi az egész napi ellátást, gondozását. Az ápolási díj megszüntetése családja anyagi
helyzetét súlyosan érintené. Élettársával él, akinek jövedelméből ketten nem tudnának megélni. A
kérelmező élettársa jövedelmét az alábbi levonások terhelik: gyermektartásdíj, köztartozás, valamint
tagdíj fizetési kötelezettség. A levonások közül a gyermektartásdíj fizetést lehet elismert költségként
figyelembe venni, de annak levonása után is a családban az egy főre eső jövedelem meghaladja a
Rendeletben meghatározott értékhatárt.
A fellebbezési eljárás során elvégzett dokumentum elemzésekből megállapítást nyert, hogy a kérelem
beadásának időpontjában (2009-ben) Czibulyás Beáta úgy nyilatkozott, hogy egyedül él. A 2010. évi
felülvizsgálat alkalmával szintén egyedülállóként töltötte ki a nyomtatványt.
Czibulyás Beáta élettársa – akinek a jövedelmét az ellátást megszüntető, jelen fellebbezéssel érintett
döntésemkor figyelembe vettem - 2011. március 24. napján átmeneti segély megállapítása iránti
kérelmet nyújtott be. A kérelem indokolásának megerősítéséhez becsatolta az albérleti szerződés
másolatát, melyből az derül ki, hogy együttélésük 2007. november 1. napján kezdődött.
Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a fellebbező ügyfél már a kérelem beadásakor valótlan
adatokat közölt.
A Szoctv. és a Rendelet alapján Czibulyás Beáta fellebbezési kérelme a méltányossági ápolási díjra
való jogosultság visszaállítására nem méltányolható, ezért javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek
a korábbi döntésem helyben hagyását és a fellebbezési kérelem elutasítását.
A Képviselő-testület a fellebbezést megvizsgálta és megállapította, hogy Balassagyarmat Város
Polgármesterének Czibulyás Beáta ápolási díjra való jogosultsága és az ápolási díj folyósításának
megszüntetése tárgyában hozott 21.682/2011. számú határozata jogszerű ezért azt helybenhagyja.
A Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11. §-ának
(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Rendelet és a Szoctv. vonatkozó rendelkezései
alapján hozta meg. A Képviselő-testület a bírósági felülvizsgálati jogot a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése
alapján biztosította.
A Képviselő-testület a Ket. 72. §-ának (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján az ügyfelet a
rendelkező részben tájékoztatta arról, hogy e határozat bírósági felülvizsgálatának esetén kérheti a
Bíróságot, hogy az ügy elbírálása során tárgyalást tartson.
Medvácz Lajos
polgármester
A határozatot kapja:
1. /Czibulyás Beáta
2. /Irattár - Helyben

dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2011.(VI.14.)
határozata
az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jóváhagyja, hogy az óvodai
étkeztetés feladatait 2011. július 1. napjától a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet
lássa el, míg az ételek szállítási feladatainak biztosítása továbbra is a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet feladatkörébe tartozik.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Dr Kenessey Albert Kórház és
Rendelőintézet alapító okiratának 13. pontját az alábbi szakfeladattal bővíti ki:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
A képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratban bekövetkezett módosítás
átvezetéséről a Magyar Államkincstár illetékes szervezetén keresztül gondoskodjon.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor a döntésből eredő változások átvezetéséről gondoskodjanak.
4.) A Képviselő – testület felkéri a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatóját, a Dr. Kenessey
Albert Kórház és Rendelőintézet főigazgatóját és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a Képviselőtestület döntésének megfelelően dolgozzanak ki együttműködési megállapodást, amelyben
szabályozzák az együttműködés feltételeit, azzal, hogy a megállapodást nyújtsák be
Balassagyarmat Város Önkormányzatához. Továbbá a képviselő – testület felkéri az érintett
intézmények vezetőit, hogy jelen határozat értelmében a HACCP rendszeren belül szükséges
módosítások átvezetéséről, valamint az érintett hatóságok tájékoztatásról gondoskodjanak.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, Bécsiné Miklecz Marietta
igazgató, Dr. Szabó Géza főigazgató, Pálinkás Zoltánné óvodavezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2011.(VI.14.)
határozata
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2011. április 30-i fordulónapra
elkészült, a tevékenységét lezáró beszámoló elfogadásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
a
Balassagyarmati
Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. április 30-i, a végelszámolást megelőző időszak
tevékenységét záró beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2.)

A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végelszámoláshoz
kapcsolódóan felmerülő - az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét érintő –
átvezetések, módosítások előterjesztésről a soron következő testületi ülésre gondoskodjon.

3.)

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a végelszámolót a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Vida Tibor végelszámoló
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2011.(VI.14.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadás-átvétele tárgyában megkötendő
megállapodások elfogadására

3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem kötelező feladatainak
átadás-átvételére vonatkozó, a határozati javaslat I., II., III. számú mellékleteként beterjesztett,
azok 1. számú mellékletét képező ingatlanokkal kapcsolatos megállapodásokat, valamint a
megállapodás tervezetekhez tartozó további mellékleteket az alábbi módosításokkal fogadja el:
A Madách Imre Kollégium és a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola esetén a megállapodás tervezet 7. pontja, a Mikszáth Kálmán Gimnázium
Szakközépiskola és Szakiskola esetén a megállapodás-tervezet 8. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„Az átadó és az átvevő abban állapodnak meg, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, a feladatellátáshoz a költségvetési évre
vonatkozóan megállapított állami támogatásokból (normatív állami hozzájárulás, normatív kötött
felhasználású támogatást, átengedett személyi jövedelemadó) Balassagyarmat Város
Önkormányzatát illeti meg a 6/12 rész, Nógrád Megye Önkormányzatát a 6/12 rész.
Az átadó és az átvevő rögzítik, hogy a 2011. július 5-ig esedékes munkabéreknek és közterheinek
viseléséről nem tudtak megállapodni, ezért állásfoglalást kérnek a Belügyminisztériumtól és a
Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy e támogatás-megosztás alapján melyik önkormányzatot
terheli a kötelezettség. Az átadó által 2011. július 5-én finanszírozandó munkabérekről és
járulékairól ezen állásfoglalások alapján számolnak el egymással. Amennyiben felek ezen
állásfoglalás alapján nem jutnak megegyezésre, a Nógrád Megyei Bírósághoz fordulnak.
Az átadó és az átvevő megállapodnak, hogy a normatíva elszámolása során az átadónál a 2010.
október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő (normatívához korrigált) létszámot kell figyelembe
venni 6 hónapra vonatkozóan.”
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti módosításokkal a
megállapodást aláírják.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2011.(VI.14.) h a t á r o z a t a
az Arany János Tehetséggondozó Program Madách Imre Kollégium által ellátott feladatainak
átadás-átvétele tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal megkötendő megállapodás
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja
az Arany János Tehetséggondozó Program Madách Imre Kollégium által ellátott feladatainak
átadás-átvétele tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal megkötendő megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást aláírják.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2011.(VI.14.)
határozata
Szántó Csaba – Madách Imre Kollégiumban fennálló – közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

4.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25. § (2) bekezdés a.) pontja alapján Szántó Csaba – szám
alatti lakos – Madách Imre Kollégiumban fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát
2011. június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

5.)

A határozat ellen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 202. § (1) bekezdés
b.) pontja alapján a közléstől számított 30 napon belül a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságnál lehet
keresetlevelet előterjeszteni.

6.)

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Igazgató Úr több éves, magas színvonalú vezetői
tevékenységéért.

7.)

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2011.(VI.30.)
határozata
a Madách Imre Kollégium intézményvezetőjének
magasabb vezetői megbízására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkor-mányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10. § (1) bekezdés b.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (2) bekezdés b.) pontja
és 23. § (1) bekezdése alapján a Madách Imre Kollégium (2660 Balassagyarmat, Régimalom u.
2.) magasabb vezetői megbízású intézményvezetőjévé 2011. július 1-jétől – a fenntartó Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által az intézményvezetői állásra kiírt pályázati eljárás
lefolytatásáig – de legfeljebb 2012. június 30. napjáig Magyar Zoltán Csaba – 2660
Balassagyarmat, Ipolypart u. 55/D. III/2. – szám alatti lakost bízza meg.
2. A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) Garantált illetménye (1/5) kerekítve:
176.435.- Ft
b.) Osztályfőnöki pótlék (pótlékalap 38 %-a)
7.600.- Ft
c.) Határozott időre szóló kereset kiegészítés
(AJTP) 2011.07.01.-2011.08.31-ig
60.000.- Ft
d.) Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 300 %-a)
60.000.- Ft
Illetmény összesen:
304.035.- Ft
MINDÖSSZESEN kerekítve:
304.000.- Ft
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2011.(VI.30.)
határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnek "A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése
az Észak-Magyarországi régióban (ÉMOP-4.1.2/A-11.)" címmel benyújtandó pályázat
megvalósítására létrejött konzorciumhoz való csatlakozása támogatására

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet részt vegyen az Észak-Magyarországi régióban
egészségügyi szolgáltatást nyújtó kórházak és fenntartóik konzorciumi együttműködése
keretében megvalósítandó, „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-Magyarországi
régióban” című, ÉMOP-4.1.2/A-11. kódjelű pályázatban.
A pályázati önerő (5 %) összegét, a pályázat során felmerülő költségek megelőlegezését,
valamint a megvalósuló humán- és infrastrukturális fejlesztések fenntartásával kapcsolatos
költségeket az intézmény a mindenkori saját költségvetése terhére biztosítja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szabó Géza főigazgató főorvost, hogy a konzorciumi
megállapodást - a határozat 1. pontjában foglaltak ismeretében – valamint a pályázatban való
részvételhez szükséges dokumentumokat aláírja.

3.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az intézmény főigazgató
főorvosa és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója
részére.
Határidő: 2011. július 5. (a 3. pont tekintetében)
2011. szeptember 30. (az 1.,2. pontok tekintetében)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2011.(VI.30.)
határozata
a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. július 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2011.(VI.30.)
határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Konyháján foglalkoztatottak létszámának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet Konyháján ellátandó, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskolától a közétkeztetéssel kapcsolatos feladat átvétele miatt, annak ellátásához a 16
álláshelyen foglalkoztatott létszámot is átveszi. A kibővült feladatkörhöz 2011. július 1. napjával
30 álláshely áll rendelkezésre.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet Konyháján 2011. július 1. napját követően 7 álláshely megszüntetését rendeli el.

3.

A feladatok racionalizálását követően a GAMESZ által működtetett Konyha engedélyezett
létszámkerete 23 fő, azzal, hogy a 3 tartósan távollévő álláshelye nem tölthető be.

4.

Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 25.) rendelete soron következő
módosításakor a létszámváltozás átvezetésről gondoskodjon.

5.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az
érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: 1-2./ pontok vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
3./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
4./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2011.(VI.30.)
határozata
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott
intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám
miatti, 2010. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2010. és 2011. 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 álláshelyet érintően.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. július 12-éig pályázatot nyújt be 3 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:
GAMESZ
V. Idősek
Összesen
Konyha
Otthona
_________________________________________________________________________
2011. január 1.
Létszám (fő):
14
111,75
125,75
Feladat átvétel miatt
Bővülés (fő)
LétszámCsökkentés (fő):
- ebből pályázott:
jelenleg pályázható létszám
(álláshely):

+ 16

+ 16

-7

-6
4

- 13
4

2

1

3

A változást. követően
kialakult létsz.
2011 .07. 01 (fő).:

23

105,75

128,75

4. Az összesített létszám alakulása:
2011 .01. 01.
2011. 05. 01.
Önkorm.intézmények összes létszáma:1 671,25 fő
1 656,25 fő
Polgármesteri Hivatal létszáma:
95
fő
95
fő
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága:
78
fő
78
fő
Városüzemeltetés:
4
fő
4
fő
Mindösszesen:
1 848,25 fő
1 833,25 fő

2011 07. 01.
1 374,25 fő
95 fő
78 fő
4 fő
1 551,25 fő

5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7.
pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy fenntartói
körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 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: 2011. július 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2011.(VI.30.) h a t ár o z a t a
a Városgondnokság hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának feltételeiről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja a Városgondnokság 2011. évi feladatellátására vonatkozó tervet.

2.

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a mellékletben foglaltak végrehajtásáról
negyedévente beszámolót készítsen, melyet Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi osztálya felé nyújtson be.

3.

A Képviselő-testület az e határozatban megjelölt feladatok ellátása, valamint Balassagyarmat
Város Polgármesteri Hivatala és a Városgondnokság szoros együttműködése érdekében felkéri
Balassagyarmat Város jegyzőjét, hogy gondoskodjon az egyes konkrét munkafeladatok
megrendeléséről, továbbá kísérje figyelemmel azok határidőben történő teljesítését, jelölje ki a
feladat ellátásáért hivatali szinten felelős személyt, ellenőrizze a feladat hivatali szinten történő
megvalósulását azzal, hogy a Városgondnokságon belüli feladatmegosztás és feladatellátás
megszervezése a Városgondnokság igazgatójának feladatkörébe tartozik.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a Városgondnokság igazgatóját a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Zoltánné Járja Orsolya igazgató
/: Medvácz Lajos :/

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti
lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 45/2011. (III.31.)
határozatát és a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti 95 m2 alapterületű
összkomfortos lakásra az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek
mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. §-ban foglaltak szerint: egyszeri ingyenes
bérlőkiválasztási jogot biztosít, költségelvű lakbér megfizetése mellett, a Közép – Duna – Völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi u. 41.) részére
meghatározott időtartamra, 2011. július 1-től kezdődően, 2011. október 31-ig, ezen belül Iván
Sándorné (sz.: .; an.: ) a Közép – Duna – Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál a
munkaviszonyának fennállásáig.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2011. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2011.(VI.30.)
ha tározata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 6. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
I/6. szám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti szerződést Dr.
Partamás Dániel belgyógyászati osztályon dolgozó általános orvossal közös megegyezéssel
2011. június 30. napjával megszünteti és e lakást szakember elhelyezés céljára Bíró Erik (sz: .;
an:) sebészorvos szakasszisztens részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2011. július 1től kezdődően 2012. december 31-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére: 2011. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 2. szám alatti lakás hasznosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Óváros tér 4.
fsz. 2. ajtószám alatti 28 m2 alapterületű komfort nélküli lakásra az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati
rendelet 19. § (1) pontja alapján bérleti szerződést köt Jónás Jenőnével.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmat 038/2 hrsz-ú és az 1038 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Dovicsin Roland
őstermelőnek (Balassagyarmat, Semmelweis u. 17. szám alatti) az Önkormányzat tulajdonában
lévő, Balassagyarmat 038/2 hrsz alatti 8622 m2 alapterületű és az 1038 hrsz-ú 2 ha 3471 m2
alapterületű ingatlanokra benyújtott bérbevételi ajánlatát, tekintettel arra, hogy a DRP. Kft.
felszámoló biztosa ténylegesen nem adta az önkormányzat birtokába az ingatlanokat.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szólítsa fel a DRP. Kft. felszámoló biztosát az 1.
pontban szereplő ingatlanok 2011. július hó 15-ig történő kiürítésére és a kiürített ingatlanok
önkormányzat részére történő visszaadására.
Határidő: a felszámoló biztos értesítésére: 2011. július 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2011.(VI.30.)
határozata
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 tovább végezni.
2. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja az Önkormányzat
és a Dr. Váradi Erzsébet Kft. között megkötendő MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-t.
3. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi 222/2010.(X.28.) számú
határozatát.
Határidő: 2011. július 5. (a megbízási szerződés aláírására)
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2011.(VI. 30.)
határozata

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeinek
önkormányzataival megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló 123/2010.
(VI. 23.) határozat módosításáról a Nagymaros Város Önkormányzatával megkötendő
együttműködési megállapodás vonatkozásában
3)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeinek önkormányzatával megkötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról szóló 123/2010.(VI.23.) határozatát (továbbiakban: Határozat) a
Nagymaros
Város
Önkormányzatával
megkötendő
együttműködési
megállapodás
vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja és egyben egységes tartalommal elfogadja:
1.1A Határozat mellékletét képző együttműködési megállapodás II./3. pontja 3.1, 3.3. és 3.5
alpontjait törli, így „A feladatellátással területileg érintett önkormányzat jogai és
kötelezettségei” című pont a következőre változik:
„3. A feladatellátással területileg érintett önkormányzat jogai és kötelezettségei:
3.1 A várható bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzati költségvetés
elfogadását megelőzően, minden év február 1-jéig tervezet készül.
3.2 A feladatellátással érintett önkormányzat az oktatáshoz szükséges tantermeket, az
abban
lévő
berendezéseket,
oktatási szemléltető
eszközöket helyben,
térítésmentesen biztosítja az intézmény pedagógusai, illetve azon keresztül a
fenntartó önkormányzat számára.”

4)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési
megállapodást jelen módosított tartalommal is aláírja.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2011.(VI.30.) határozata
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006. (XII.21.) rendelet módosításáról alkotott
28/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
amennyiben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(Továbbiakban: Szoctv.) és a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006. (XII.21.) rendelet (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról alkotott 28/2011.(VII.01.)
önkormányzati rendeletben 2011. szeptember 1-jei hatállyal újraszabályozott lakásfenntartási
támogatásra jogosult kérelmezők részére kifizetett támogatási összeg önkormányzati önerő része
olyan mértékben megnövekedne, hogy annak kifizetése miatt a Balassagyarmat Város
Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/1. sz.
mellékletében szociális célú kiadásokra meghatározott és jóváhagyott 64.000 eFt előirányzat
nem fedezné az önkormányzat valamennyi szociális kiadását, úgy azonnali hatállyal terjessze be
a Képviselő-testület elé a Rendeletet módosításra, melynek során a Rendeletben az
önkormányzat saját hatáskörében megállapított ellátások körének újraszabályozása elvégezhető
a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében.

2)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szoctv-ben és a Rendeletben szabályozott szociális
ellátásokra biztosított előirányzat időarányos teljesítéséről 2011. szeptemberétől 2011. december
31-ig terjedő időszakra vonatkozóan minden hónapban számoljon be az Egészségügyi és
Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság előtt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

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

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2011.(VI.30.) határozata
a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámának meghatározásáról
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 2011/2012. nevelési évre – 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus
31-éig - az alábbiakban állapítja meg:
Óvodavezető-helyettes
Tagóvoda-vezető 4 vagy több csoportos óvodában
Tagóvoda-vezető 1-3 csoportos óvodában

2)

heti 18 kötelező óra
heti 21 kötelező óra
heti 27 kötelező óra

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a Központi Óvoda intézményvezetőjét, hogy a döntésről
az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Pálinkás Zoltánné óvodavezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2011.(VI.30.)
határozata
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 25. pontjából törli az alábbi bekezdést:
•

2.

„8220 Balatonalmádi – Káptalanfüred, Tábor út 12., hrsz: 0114/8; 4860 m2 üdülő
megnevezésű ingatlan”

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok Magyar
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2011.(VI.30.)
határozata

a Nógrád Megyei Önkormányzatnak 2011. július 1. napjával átadott intézmények korábbi
kezelésében lévő üdülő ingatlanok üzemeltetésének rendezésére

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
•

8220 Balatonalmádi – Káptalanfüred, Tábor út 12., hrsz: 0114/8; 4860 m2 üdülő
megnevezésű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Nyírjes, 5193 hrsz-ú, 997 m2 területű földrészleten álló ingatlan
2660 Balassagyarmat, Nyírjes, 5176 hrsz-ú, 300 m2 alapterületű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Nyírjes, 5123 hrsz-ú, 458 m2 alapterületű üdülő ingatlan

•
•
•

üdülőingatlanok további kezelése, üzemeltetése vonatkozásában folytasson le tárgyalásokat és
kössön szerződést az alábbi feltételekkel:
-

-

2.

üzemeltetési szerződés időtartama határozott idő, maximum egy év
tárgyalásokat megelőzően részletes költségelemzés kerüljön elkészítésre a nyilvános
pályáztatás szükségességének vizsgálata tárgyában
egy-egy üdülőingatlan vonatkozásában külön megállapodás köthető
tárgyalások elsődlegesen az érintett intézmények mellett működő alapítványokkal
kerüljenek lefolytatásra, más szervezettel való tárgyalásra, szerződéskötésre csak e
megbeszélések eredménytelensége esetén kerüljön sor
a szerződő partnernek vállalnia kell, hogy az üdülő karbantartásáról, őrzéséről
gondoskodik; év végén írásos beszámolót készít a végzett tevékenységéről; továbbá
vállalnia kell, hogy az önkormányzat részéről az üzemeltetés nem jelenthet többlet
kiadást a jelenlegi szinthez képest, azaz a térítési díjakból származó bevételeken felül
az önkormányzat egyéb forrást nem biztosít az üzemeltetéshez.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2011. (VI.30.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szervezet alapító okiratának 12. pontját az alábbi szakfeladatokkal bővíti:
TEÁOR
TEÁOR 3811
TEÁOR 4120
TEÁOR 4211
TEÁOR 4221
TEÁOR 4299
TEÁOR 6820

Szakfeladat
Települési hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Egyéb m.n.s. építés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

Szakfeladat szám
381101
381103
412000
421100
422100
429900
522110
682001
890441
890442
890443

TEÁOR 8130

2.

813000
841403

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szervezet alapító okiratának 19. pontját az alábbi szövegrésszel egészéti ki:
▪

3.

Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások

„Balassagyarmat, József Attila utca 3., 1629 hrsz-ú földrészletnek a mellékelt
változási vázrajz szerint I. számmal jelölt 687m2 területű része, az antenna
árbóc kivételével; valamint a változási vázrajzon III. számmal jelölt 2716m2
területű udvar ingatlanból az I. és II. számmal megjelölt terület arányában
meghatározott eszmei hányadból az I. számmal megjelölt terület után arányosan
meghatározott rész”

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét tájékoztassa,
valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmati Strandfürdő fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról és saját forrás
biztosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi hő,
hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2011-4.2.0-A”
című pályázati felhívásra a Balassagyarmati Strandfürdő fejlesztése céljából.

2.

A Képviselő testület a pályázat megvalósításához 6 millió Ft-ot biztosít 2011. évi
költségvetésének terhére.

3.

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

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Vízy Zs. u. 20. szám alatti ingatlan hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Vízy
Zsigmond u. 20. szám alatti, 1760 hrsz-ú 119 m2 alapterületű – négy szoba, előszoba,
lakóelőtér, konyha, éléskamra, 2 fürdőszoba WC-vel, éléskamra helyiségekből és a házhoz
tartozó garázsból álló – összkomfortos lakóházat és udvart szakember elhelyezés céljából:
Dobsonyi Lászlóné (sz.: an.:t) részére meghatározott időtartamra 2011. augusztus 1-től
kezdődően, 2013. július 31-ig, ezen belül a Balassagyarmat Város Polgármesteri

Hivatalánál fennálló köztisztviselői jogviszonyának fennállásáig bérbe adja azzal, hogy a
lakás elidegenítése esetén, a tulajdonos felszólításától számított 30. napon abból kiköltözik.
A lakás után fizetendő havi alaplakbér az aktuális bérleti díj 50 %-a.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére 2011. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2011.(VI.30.)
határozata
a Madách liget 14. I. lh. 4. em. 2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
elidegenítésére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Baranyi Zoltánné
(született: anyja neve: ) és Baranyi Zoltán (született: anyja neve: ) szám alatti lakosok ajánlatát,
a Balassagyarmat, Madách liget 14. I. lh. 4. em. 2. ajtószám alatti 49 m2-es komfortos
komfortfokozatú lakás vételárának rendezésére vonatkozóan.
2.) A Képviselő-testület hatályában fenntartja az 57/2010.(IV.30.) határozatban foglaltakat.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Baranyi Zoltánné és Baranyi Zoltán felszólítására a
Balassagyarmat, Madách liget 14. I. lh. 4. em. 2. ajtószám alatti lakás 2011. július 31-ig történő
kiürítésére (tisztasági festést, takarítást követően) és a lakásnak az önkormányzat részére
történő visszaadására. Amennyiben a fent megjelölt határidőig Baranyi Zoltánné és Baranyi
Zoltán a lakást nem adják vissza, úgy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakás
kiürítése iránti eljárást indítsa meg.
Határidő: a kiértesítésre 2011. július 8.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2011.(VI.30.)
határozata
Medvegy Györgyné ápolási díjra való jogosultság és az ápolási díj folyósításának
megszüntetése ellen benyújtott fellebbezése elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által átruházott
hatáskörben, 2011. május 30. napján, 22.417/2011. számon hozott határozatát
h e l y b e n h a g y j a,
és Medvegy Györgyné (született: , anyja neve: ) – 20. szám alatti lakos – ápolási díjra való
jogosultság és folyósítás megszüntetése 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
(továbbiakban: Bíróság) lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet
Balassagyarmat Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani. Felhívom az ügyfél figyelmét,
hogy a Bíróság az ügyfél kérésére a felülvizsgálati kérelem elbírálása során tárgyalást tart.
INDOKOLÁS
Medvegy Györgyné – szám alatti lakos – részére 2009. április 20. napjától szociális rászorultsága
miatt méltányossági ápolási díj került megállapításra édesanyja – Mukrányi Mihályné – ápolása okán.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv) 25. § (4) bekezdése, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006.(XII.21.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4. § (8) bekezdése értelmében az ápolási díjra
való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.
Medvegy Györgyné részére a felülvizsgálathoz szükséges nyomtatvány 2011. május 09-én
postázásra került, amelyet nevezett 2011. május 12. napján igazoltan átvett. A felülvizsgálati
nyomtatványhoz mellékelt végzésben figyelmeztettem arra, hogy a nyomtatványt kitöltve és a
szükséges mellékletekkel ellátva 15 napon belül köteles visszajuttatni a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Osztályához, ellenkező esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 51. §-a alapján az ápolási
díjra való jogosultsága megszüntetésre kerül.
Medvegy Györgyné a kiküldött nyomtatványt a megadott határidőig nem juttatta vissza.
A Szoctv. 25. § (10) bekezdése alapján, ha a felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális
ellátásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala
hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ezért a Polgármester a 22.417/2011. számú, 2011.
május 30. napján kelt határozatával Medvegy Györgyné részére megállapított ápolási díjra való
jogosultságát és annak folyósítását 2011. május 31. napjával jogerősen megszüntette. A megszüntető
határozatot az ügyfél 2011. június 03-án vette át, amely ellen 2011. június 5-én jogszerűen, törvényes
határidőn belül fellebbezést nyújtott be.
Fellebbezésében elismerte, hogy a felülvizsgálati kötelezettségének a megállapított határidőn belül
nem tett eleget. Előadta továbbá, hogy férjével és két gyermekével él közös háztartásban. Férje
munkaviszonyban áll. de rendszeres havi jövedelme alacsony. Kisebbik gyermeke ebben az évben
fejezte be tanulmányait, nagyobbik gyermeke munkanélküli. Édesanyja, egészségi állapota miatt
ápolásra, gondozásra szorul, rendszeres felügyeletet igényel, ezért a kérelmező munkaviszonyt nem
tud létesíteni. Az ápolási díj kiegészítést jelentett a család megélhetésében.
Medvegy Györgyné 2004. augusztus 01-től – rövidebb megszakításokkal – 3 alkalommal részesült
ápolási díjban hozzátartozója ápolása okán, így több alkalommal részese volt a Szoctv. által előírt
felülvizsgálati eljárásban, melynek elbírálása tekintetében a jogi szabályozás nem módosult, annak be
nem tartására vonatkozó szankciókkal a kérelmező tisztában volt.
Fentiekben leírtak, a Szoctv. és a Rendelet alapján Medvegy Györgyné fellebbezési kérelme a
méltányossági ápolási díjra való jogosultság visszaállítására nem méltányolható.
A Képviselő-testület a fellebbezést megvizsgálta és megállapította, hogy Balassagyarmat Város
Polgármesterének a Medvegy Györgyné ápolási díjra való jogosultsága és az ápolási díj
folyósításának megszüntetése tárgyában hozott 22.417/2011. számú határozata jogszerű, ezért azt e
határozatával helybenhagyja.
A Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11.§-ában
biztosított hatáskörében eljárva, a Rendelet és a Szoctv. vonatkozó rendelkezései alapján hozta meg.
A Képviselő-testület a bírósági felülvizsgálati jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése alapján biztosította.

A Képviselő-testület a Ket. 72. §-ának (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján az ügyfelet a
rendelkező részben tájékoztatta arról, hogy e határozat bírósági felülvizsgálatának esetén kérheti a
Bíróságot, hogy az ügy elbírálása során tárgyalást tartson.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

142/2011.(VII.15.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadás-átvétele tárgyában megkötendő
megállapodásokról szóló 118/2011. (VI.14.) határozat módosításáról
5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2011. ( VI.14.) határozatával
elfogadott – nem kötelező feladatainak a Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadásátvétele tárgyában megkötendő – megállapodást az e határozat mellékletében foglalt tartalommal
módosítja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti módosításokkal a
megállapodást aláírják.
Határidő: 2011. július 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

I. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12., képviseli: Medvácz Lajos polgármester), mint átadó (továbbiakban: átadó), valamint
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban: átvevő) között a Madách
Imre Kollégium, 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2. (továbbiakban: intézmény) által ellátott
feladatok átadás – átvétele tárgyában az alábbi feltételekkel:
2. a) Az átadó a 7/2011. (I.27.), a 30/2011.(II.24.), valamint a 34/2011.(III.31.) szám alatt módosított
267/2010. (XII.23.) határozatával úgy döntött, hogy az intézmény által végzett kollégiumi
feladatok ellátását nem vállalja, így azokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban: Ötv.) 70.§ (1) bekezdés a) pontja, és 115.§ (5) bekezdése alapján
átvevőnek átadja.
A feladatok átadásának időpontja 2011. július 1.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés a) pontja alapján az átvevő jelen
megállapodásban rögzített feltételekkel 2011. július 1. napjától átveszi a feladatok ellátását.
b) Átvevő tudomással bír arról, hogy a feladatokat ellátó intézmény átadó általi megszüntetésére
nem kerül sor, ugyanakkor átadó önkormányzat minden, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében megfogalmazott irányítási jogot, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában meghatározott fenntartói jogot
átvevőnek átadja.

Ennek folytán átadó az e megállapodást jóváhagyólag elfogadó döntése megküldésével értesíti
a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát (továbbiakban: MÁK) az intézmény
fenntartójának és irányítójának megváltozásáról.
3.

Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig – de legfeljebb, amíg a feladatellátást
szolgálja– az 1. sz. melléklet szerint ingyenesen átadja, az átvevő átveszi a nevelési-oktatási
feladatok ellátását szolgáló alábbi ingatlan használatának jogát:
Balassagyarmat, Régimalom u. 2. (tulajdoni lap szerint Régimalom u. 4. ) sz. alatti 374/1
hrsz-ú 15318 m2 alapterületű „kollégium, iskola, műhely és udvar” megnevezésű ingatlanból
9850 m2 földterületi részlet és az azon álló épület. (Az e pontban megjelölt hrsz-ú ingatlan
többi része a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
feladatainak átadás-átvételéről szóló megállapodásban kerül átadásra.)

4.
5.

Átadó 2011. május 31-ével elkészített és 2011. június 30-ával aktualizált tételes leltár szerint
adja át tulajdonba (2. sz. melléklet) az eszközöket és javakat, melyeket átvevő átvesz.
Az átadott vagyontárgyakban az átadás-átvételt megelőzően keletkezett, valamint az időszakos
hatósági vizsgálatok elmaradásából, illetve a vizsgálatok megállapításainak végre nem
hajtásából eredő mindennemű következmény – az átadást követő első felülvizsgálattal
bezárólag – átadót terheli.

6.

Az átvevő tulajdonába nem adott vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonbiztosítás kötelezettsége
az átadót terheli. Az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába adott vagyontárgyak
biztosítására vonatkozóan kezdeményezi a biztosítóval történő eljárást. Átadó ennek
eredményessége időpontjáig, de legkésőbb 2011. december 31-ig kötelezi magát a 2. számú
melléklet szerint tulajdonba adott vagyontárgyak biztosításának fenntartására.

7.

Az átadó köteles kiegyenlíteni az intézménynél 2011. június 30. napjáig esedékes, az addigi
feladatellátást biztosító szolgáltatások pénzügyi kötelezettségeit.

8.

Az átadó és az átvevő abban állapodnak meg, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, a feladatellátáshoz a költségvetési évre
vonatkozóan megállapított állami támogatásokból (normatív állami hozzájárulás, normatív kötött
felhasználású támogatást, átengedett személyi jövedelemadó) Balassagyarmat Város
Önkormányzatát illeti meg a 6/12 rész, Nógrád Megye Önkormányzatát a 6/12 rész.
Felek rögzítik, hogy a 2011. július hónapban esedékes munkabérek és járulék-kötelezettségek
vonatkozásában nem tudtak megállapodni. Átadó arra való tekintettel, hogy az érintett
intézmény munkavállalói nem maradjanak ellátatlanul, a munkabérek átmenetileg
megfinanszírozza, ám annak rávonatkozó végleges kötelezettségét nem ismeri el. Átadó az ily
módon megelőlegezett összeg megtérítését – megállapodás hiánya miatt – bírói úton
érvényesíti.
Felek rögzítik, hogy a bíróságon e tárgykörben meghozott döntés tartalmától függetlenül a
megállapodás többi pontját magukra nézve változatlan tartalommal kötelezőnek ismerik el.
Az átadó és az átvevő megállapodnak, hogy a normatíva elszámolása során az átadónál a
2010. október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő (normatívához korrigált) létszámot kell
figyelembe venni 6 hónapra vonatkozóan.

9. a) Az átadó részéről a 2011. évi normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött
felhasználású támogatások lemondására a 2010. október 1-jei közoktatási statisztika és a 2011.
szeptemberétől tervezett létszámok (3. sz. melléklet) alapján, az Áht. 64.§ (5) bekezdés c)
pontja szerint 2011. július 31-ei határidővel kerül sor. Ugyanezen időpontig a feladatot átvevő az
állami támogatás igénylését benyújtja a MÁK-nak.
b)Felek kötelezettséget vállalnak a MÁK felé történő közös eljárásra.
c) Átadó a 3. sz. mellékletben külön bemutatja a normatíva igénylésre nem jogosult nem magyar
állampolgár tanulók létszámát, évfolyamonkénti bontásban. Ennek a kapcsolódó bevételeken
túli finanszírozása továbbra is az átadót terheli. A jogszabályi változásig a tényadatok alapján az
adott évet követő március 31-ig átadó – az átvevő által elkészített elszámolás alapján – a
finanszírozási többletet számla ellenében átvevőnek megtéríti.

10.

Átadó kijelenti, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program (továbbiakban: AJTP)
finanszírozására – normatív finanszírozás keretében – a 2011. 01.01. - 2011. 08. 31. közötti
program időszakban 39 480 000 Ft támogatás érkezik.
Az AJTP végrehajtása folyamatos, a tervezett feladatok egy része azonban (nyári kirándulások,
táborok) július-augusztus hónapokban fog megvalósulni.
A felek rögzítik, hogy a teljes programidőszak elszámolása átadó felelőssége, annak
finanszírozása az átadót terheli. A nyári programokhoz szükséges pénzeszközök biztosítására,
a jövőbeni működtetésre vonatkozóan a felek külön megállapodást kötnek e megállapodás
aláírását követő 10 napon belül.

11.

Az átadó jelen megállapodás 4. sz. mellékleteként tételes kimutatást készít 2011. június 30-ai
fordulónappal
• a korábban megvalósult pályázatokról;
• az AJTP-ból megvalósult és folyamatban lévő feladatokról;
• folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatokról
az azokhoz kapcsolódó fennálló, felvállalt, felvállalandó, fenntartási és egyéb kötelezettségekről.
A kimutatás átadás-átvételének napja 2011. július 1.

12.

Az intézmény működésével kapcsolatban 2011. június 30-ig keletkezett, a képviselő-testület, a
bíróság által harmadik személy, illetve az alkalmazottak javára megítélt kötelezettség, vagy
követelés teljesítése, az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzéseiből – ideértve az intézményt
érintő pályázatokból – eredő visszafizetési kötelezettség, az ellenőrzések megállapításának
következménye az átadót terheli.
A felek által folytatott eredménytelen egyeztetést követő – amennyiben átadó helyett átvevő
teljesít – 30. napon átvevő jogosult a teljesítés összegét e megállapodás 5. sz. mellékletét
képező felhatalmazó nyilatkozat alapján az átadó bankszámlájáról beszedni. A felhatalmazó
levelet átadó a megállapodás aláírását követő 5 napon belül átvevőnek átadja.

13.

Az intézmény a féléves beszámoló készítésének kötelezettségét az átadó felé teljesíti. Az átadó
a MÁK felé összeállított és leadott féléves beszámoló garnitúra egy kinyomtatott példányát
2011. augusztus 1. napjáig átvevőnek átadja. Az éves beszámoló az átvevő beszámolójának
részét képezi.

14.

A 2011. július 1-jét követő mindennemű statisztikai jelentést, központi információs szolgáltatást
az átadó szükség szerinti segítség nyújtásával az átvevő végzi.

15.

Az átadó az intézmény igazgatójára vonatkozó személyi anyagot az adatkezelési szabályok
betartásával az átadás-átvétel napján köteles átadni az átvevő részére.
Felek rögzítik, hogy 2011. július 1. napjától az intézmény vezetője feletti munkáltatói jogokat a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.

16.

Az átadó kijelenti, hogy az átadott intézmény további működésére kiható minden tényt, adatot
és információt az átvevő tudomására hozott. A téves vagy hiányos adatszolgáltatásból
származó mindennemű erkölcsi és anyagi hátrány az átadót terheli.

17.

E megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2., 3., 4. és 5. számú melléklet.

18.

A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik
egyeztetéssel, békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19.

E megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az átadót, 3 példány az
átvevőt illeti meg.

19.

Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a …/2011. (VII. 15.) határozatával
módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
…./2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta
jóvá.

20.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2011. július 1. napjával
kezdődő hatállyal jóváhagyólag aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a
közoktatási feladatok megyei működtetésbe adására vonatkozóan az önkormányzatokra
vonatkozó anyagi jogi jogszabályok az irányadóak, míg a vagyonátadás és használat
tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Balassagyarmat, 2011. július 16.
Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
használat jogának átengedésére
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12.; statisztikai számjele: 15450346; törzskönyvi azonosító száma: 450340; képviseli:
Medvácz Lajos polgármester,), mint átadó (továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye
Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai számjele: 15735265 8411 321 12;
törzskönyvi azonosító száma: 735265; képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban: átvevő) között az alábbi feltételekkel:
1. Az átadó a Madách Imre Kollégium (továbbiakban: intézmény) által végzett kollégiumi
feladatok ellátását szolgáló 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2., (tulajdoni lap szerint
Régimalom u. 4.) sz. alatti 374/1 hrsz-ú 15318 m2 alapterületű, „kollégium, iskola, műhely és
udvar” megnevezésű ingatlannak 1/1 arányban tulajdonosa.
2. Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig - de legfeljebb, amíg a feladatellátást
szolgálja – ingyenesen átadja, az átvevő átveszi az 1. pontban körülírt 9850 m2 alapterületű
földterületi részt a rajta álló kollégium épülettel.
Az e pontban megjelölt hrsz-ú ingatlan többi része a Szondi György Szakközépiskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola feladatainak átadás-átvételéről szóló megállapodásban
kerül átadásra.
Átadó vállalja, hogy amennyiben a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola, illetve a Madách Imre Kollégium használatába adott ingatlanrészeket illetően a
használó személyében változás következne be, úgy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre
alkalmas használati megosztási vázrajzokat saját költségén elkészítteti.
3. A felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan tulajdoni lapjára a Szakképzési Alap, mint
jogosult javára 5.800.000 Ft összeghatárig jelzálogjog, 2015. 11. 30-ig ezt biztosító
elidegenítési és terhelési tilalom, valamint 2.900.000 Ft összeghatárig jelzálogjog, 2016. 09.
30-ig ezt biztosító elidegenítési tilalom van bejegyezve a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba.
4. Átadó e megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1.
pontban körülírt ingatlanra vonatkozó használat joga a 2. pont szerint az átvevő javára az
ingatlan- nyilvántartásba bejegyeztessék, melyről az átvevő gondoskodik.

Felek meghatalmazzák Dr. Sárközi Judit jogtanácsost, hogy a használat jogának bejegyzése
ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
5. Az átvevő az ingatlant a megtekintett állapotban veszi át, az ingatlannal kapcsolatos minden
korábbi kötelezettség átadót terheli.
6. Átvevő kijelenti, hogy a használatra átvett ingatlant változatlan célra kívánja használni.
7. Felek megállapodnak abban, hogy az átvett ingatlan működtetéséhez szükséges – 2011.
július 1-jét követően felmerült – karbantartásokat, állagmegóvásokat az átvevőnek kell saját
költségére elvégezni.
8. A működéshez, feladat-ellátáshoz elengedhetetlen beruházásokról és ütemezhető
felújításokról a felek adott év január 31-ig, illetve szükség szerint egyeztetnek, döntenek. Az
érintett fejlesztések feleket terhelő költségeit átadó és átvevő 50 – 50 %-ban viselik.
A karbantartások, felújítások és beruházások elhatárolásánál a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 3. §-ának (4) bekezdés 7.) - 9.) pontjaiban foglalt előírások szerint kell eljárni.
9. Természeti csapás vagy biztosítási esemény bekövetkezése esetén az átvevő értesíti az
átadót. Amennyiben a kárelhárítási, helyreállítási feladatokat átadó haladéktalanul nem
teljesíti, úgy azt az átvevő elvégezteti. Az így felmerült költségek megfizetésére – az elvégzett
munkákról szóló számla kiállításának napját követő 60 napon belül – vállal kötelezettséget az
átadó.
A biztosító illetve bármely harmadik fél által felek részére jutatott térítés esetén a fennmaradó
költségek 50-50 %-os arányú megosztásánál a beszámítás szabályai alkalmazandók.
10. A feladatok ellátása során az átvevő vagy az intézmény részéről esetlegesen felmerülő belső
átalakítási munkálatok elvégzéséhez az átadó előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges,
annak költségviseléséről felek külön megállapodást kötnek.
11. Átadó e megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az átvevő az alapfeladatok
ellátásának sérelme nélkül, rendezvények, oktatás stb. céljából az átvett ingatlant vagy egyes
részeit 1 évet meg nem haladó időtartamra másnak használatba, bérbe adja. Átvevő az átadó
előzetes, írásbeli hozzájárulásával köthet – ideértve a szerződés meghosszabbítás eseteit is –
1 évet meghaladó időtartamra bérleti szerződést.
12. Átvevő 2011. július 1. napján lép birtokba, amely napon felek helyszíni bejáráson készült
jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását. A közüzemi díjak és egyéb költségek
viselésére az átvevő a birtokba lépés időpontjától köteles.
13. Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a …/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a …./2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011. (VI. 24.) Kgy.
határozatával hagyta jóvá.
14. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a vagyonátadás és használat
tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Balassagyarmat, 2011. július 16.
Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. július 16.
Dr. Sárközi Judit
jogtanácsos
II. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12., képviseli: Medvácz Lajos polgármester), mint átadó (továbbiakban: átadó), valamint
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban: átvevő) között a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.
(továbbiakban: intézmény) által ellátott feladatok átadás – átvétele tárgyában az alábbi feltételekkel:
20.

a)
Az átadó a 7/2011. (I.27.), a 30/2011.(II.24.), valamint a 34/2011.(III.31.) szám alatt
módosított 267/2010. (XII.23.) határozatával úgy döntött, hogy az intézmény által végzett
gimnáziumi felnőttoktatás, szakközépiskolai, szakiskolai, sajátos nevelési igényű tanulók
szakközépiskolai, szakiskolai és szakképzési oktatása, továbbá szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatás és felnőttoktatás, szakmai gyakorlati oktatás szakképzési
évfolyamokon, valamint iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás feladatok ellátását nem vállalja,
így azokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70.§ (1)
bekezdés a) pontja, és 115.§ (5) bekezdése alapján átvevőnek átadja.
A feladatok átadásának időpontja 2011. július 1.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés b) és d) pontjai alapján az átvevő
jelen megállapodásban rögzített feltételekkel 2011. július 1. napjától átveszi a feladatok
ellátását.

b) Átvevő tudomással bír arról, hogy a feladatokat ellátó intézmény átadó általi megszüntetésére
nem kerül sor, ugyanakkor átadó önkormányzat minden, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében megfogalmazott irányítási jogot, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában meghatározott fenntartói jogot
átvevőnek átadja.
Ennek folytán átadó az e megállapodást jóváhagyólag elfogadó döntése megküldésével értesíti
a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát (továbbiakban: MÁK) az intézmény
fenntartójának és irányítójának megváltozásáról.

c)

Átvevő tudomással bír arról, hogy az átadott intézmény – átadó jogán – része a Nógrád Megyei
Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: TISZK) által regisztrált intézményeknek, az
általa ellátott feladatok közül a vendéglátás-idegenforgalom kiemelten fejlesztendő
szakmacsoport révén.
A TISZK-kel szemben fennálló 2011. június 30-ig esedékes fizetési és egyéb kötelezettségek
átadót terhelik.

21. Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig – de legfeljebb, amíg a feladatellátást
szolgálja– az 1. sz. melléklet szerint ingyenesen átadja, az átvevő átveszi a nevelési-oktatási
feladatok ellátását szolgáló alábbi ingatlanok használatának jogát:
a)

A Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. B. sz. alatti 201/3 hrsz-ú 6829 m2 alapterületű
„középiskola, udvar” megnevezésű ingatlan („A” épület);

b) A Balassagyarmat, József Attila u. 3. sz. alatti 1629 hrsz-ú 4166 m2 alapterületű „irodaház,
üzemi konyha, udvar” megnevezésű ingatlanból összesen bruttó 763 m 2 területű épület és

épületrész, továbbá a 2716 m2 területű udvarnak az épület-területek használatának
arányában számított arányos része;
c) A Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz. alatti 1634 hrsz-ú 679 m2 alapterületű
„lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan (tanáruház);
e) A Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. sz. alatti 445 hrsz-ú 5906 m2 alapterületű
„kivett épület” megnevezésű ingatlanból a keleti és a déli szárny I. emeletén bruttó 2181
m2, a keleti és déli szárny tetőterében bruttó 1536 m2, a keleti és déli szárny földszintjén
bruttó 1422 m2, összesen: 5139 m2 bruttó beépített alapterületi rész, továbbá a 2638 m2
területű udvarnak az épület területek használatának arányában számított arányos része;
f)

A Balassagyarmat, József Attila u. 1. sz. alatti 1630 hrsz-ú 1095 m2 alapterületű „áruház,
udvar” megnevezésű ingatlanból összesen bruttó 239 m2 területű épületrész, továbbá a
448 m2 területű udvarnak az épület-területek használatának arányában számított arányos
része.

3.1.

Átadó az intézményben tanuló diákok mindennapos testedzéséhez szükséges infrastrukturális
feltételeket - tekintettel arra, hogy az intézmény nem rendelkezik saját tornateremmel - az
intézmény pedagógiai programja illetve a vonatkozó jogszabályok minimális óraszükséglete
szerinti igénybevétel mellett az alábbiak szerint biztosítja:
• a tanítási napokon 7.30 órától 14.30 óráig a Városi Sportcsarnok rezsiköltségei
megfizetése nélküli, ingyenes használatát;
• a tanítási napokon 8.00 órától 16.00 óráig a Nádor utcai sportpályák ingyenes
használatát.
• előzetes egyeztetés alapján évente legalább 5 alkalommal a BSE pálya ingyenes
használatát.

3.2.

Átadó kijelenti, hogy rendelkezik Rétság, Nagymaros, Nógrádsáp települési önkormányzatokkal
kötött (jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képező) szerződésekkel, melyek az oktatási
tevékenységnek az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerinti folytatásához
szükséges ingatlanok és tárgyi eszközök térítésmentes használatát biztosítják.

3.3.

Átvevő vállalja, hogy az átadó részére az átadó képviselő-testülete által rendezett rendezvények
céljára évi 10 alkalommal (alkalom=nap) a rezsiköltségek megfizetése nélkül biztosítja a
Vármegyeháza Dísztermének térítésmentes használatát.

3.4.

Átvevő a 2. d) pontban átvett ingatlan főbejáratától jobbra eső épületszárny földszinti részén I.
számmal jelölt épületrészeinek rezsiköltségek megfizetése nélküli térítésmentes használatát
biztosítja átadó részére.

4.

Átadó 2011. május 31-ével elkészített és 2011. június 30-ával aktualizált tételes leltár szerint adja
át tulajdonba (3. sz. melléklet) az eszközöket és javakat, melyeket átvevő átvesz.

5.

Az átadott vagyontárgyakban az átadás-átvételt megelőzően keletkezett, valamint az időszakos
hatósági vizsgálatok elmaradásából, illetve a vizsgálatok megállapításainak végre nem hajtásából
eredő mindennemű következmény – az átadást követő első felülvizsgálattal bezárólag – átadót
terheli.

1.

Az átvevő tulajdonába nem adott vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonbiztosítás kötelezettsége
az átadót terheli. Az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába adott vagyontárgyak
biztosítására vonatkozóan kezdeményezi a biztosítóval történő eljárást. Átadó ennek
eredményessége időpontjáig, de legkésőbb 2011. december 31-ig kötelezi magát a 3. számú
melléklet szerint tulajdonba adott vagyontárgyak biztosításának fenntartására.

2.

Az átadó köteles kiegyenlíteni az intézménynél 2011. június 30. napjáig esedékes, az addigi
feladatellátást biztosító szolgáltatások pénzügyi kötelezettségeit.

3.

Az átadó és az átvevő abban állapodnak meg, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, a feladatellátáshoz a költségvetési évre

vonatkozóan megállapított állami támogatásokból (normatív állami hozzájárulás, normatív kötött
felhasználású támogatást, átengedett személyi jövedelemadó) Balassagyarmat Város
Önkormányzatát illeti meg a 6/12 rész, Nógrád Megye Önkormányzatát a 6/12 rész.
Felek rögzítik, hogy a 2011. július hónapban esedékes munkabérek és járulék-kötelezettségek
vonatkozásában nem tudtak megállapodni. Átadó arra való tekintettel, hogy az érintett intézmény
munkavállalói nem maradjanak ellátatlanul, a munkabérek átmenetileg megfinanszírozza, ám
annak rávonatkozó végleges kötelezettségét nem ismeri el. Átadó az ily módon megelőlegezett
összeg megtérítését – megállapodás hiánya miatt – bírói úton érvényesíti.
Felek rögzítik, hogy a bíróságon e tárgykörben meghozott döntés tartalmától függetlenül a
megállapodás többi pontját magukra nézve változatlan tartalommal kötelezőnek ismerik el.
Az átadó és az átvevő megállapodnak, hogy a normatíva elszámolása során az átadónál a 2010.
október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő (normatívához korrigált) létszámot kell figyelembe
venni 6 hónapra vonatkozóan.
4. a) Az átadó részéről a 2011. évi normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött
felhasználású támogatások lemondására a 2010. október 1-jei közoktatási statisztika és a 2011.
szeptemberétől tervezett létszámok (4. sz. melléklet) alapján, az Áht. 64.§ (5) bekezdés c) pontja
szerint 2011. július 31-ei határidővel kerül sor. Ugyanezen időpontig a feladatot átvevő az állami
támogatás igénylését benyújtja a MÁK-nak.
b) Felek kötelezettséget vállalnak a MÁK felé történő közös eljárásra.
c) Átadó a 4. sz. mellékletben külön bemutatja a normatíva igénylésre nem jogosult nem magyar
állampolgár tanulók létszámát, évfolyamonkénti bontásban. Ennek a kapcsolódó bevételeken túli
finanszírozása továbbra is az átadót terheli. A jogszabályi változásig a tényadatok alapján az adott
évet követő március 31-ig átadó – az átvevő által elkészített elszámolás alapján – a finanszírozási
többletet számla ellenében átvevőnek megtéríti.
10.

Az átadó jelen megállapodás 5. sz. mellékleteként tételes kimutatást készít 2011. június 30-ai
fordulónappal
a) a korábban megvalósult pályázatokról;
b) folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatokról;
c) szakképzési hozzájárulásról és egyéb kötött felhasználású bevételekről
az azokhoz kapcsolódó fennálló, felvállalt, felvállalandó, fenntartási és egyéb kötelezettségekről.
A kimutatás átadás-átvételének napja 2011. július 1.

11.

Az intézmény működésével kapcsolatban 2011. június 30-ig keletkezett, a képviselő-testület, a
bíróság által harmadik személy, illetve az alkalmazottak javára megítélt kötelezettség, vagy
követelés teljesítése, az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzéseiből – ideértve az intézményt
érintő pályázatokból - eredő visszafizetési kötelezettség, az ellenőrzések megállapításának
következménye az átadót terheli.
A felek által folytatott eredménytelen egyeztetést követő – amennyiben átadó helyett átvevő
teljesít – 30. napon átvevő jogosult a teljesítés összegét e megállapodás 6. sz. mellékletét képező
felhatalmazó nyilatkozat alapján az átadó bankszámlájáról beszedni. A felhatalmazó levelet átadó
a megállapodás aláírását követő 5 napon belül átvevőnek átadja.

12.

Az intézmény a féléves beszámoló készítésének kötelezettségét az átadó felé teljesíti. Az átadó a
MÁK felé összeállított és leadott féléves beszámoló garnitúra egy kinyomtatott példányát 2011.
augusztus 1. napjáig átvevőnek átadja. Az éves beszámoló az átvevő beszámolójának részét
képezi.

13.

A 2011. július 1-jét követő mindennemű statisztikai jelentést, központi információs szolgáltatást az
átadó szükség szerinti segítség nyújtásával az átvevő végzi.

14.

Az átadó az intézmény igazgatójára vonatkozó személyi anyagot az adatkezelési szabályok
betartásával az átadás-átvétel napján köteles átadni az átvevő részére.

15.

Felek rögzítik, hogy 2011. július 1. napjától az intézmény vezetője feletti munkáltatói jogokat a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.

16.

Az átadó kijelenti, hogy az átadott intézmény további működésére kiható minden tényt, adatot és
információt az átvevő tudomására hozott. A téves vagy hiányos adatszolgáltatásból származó
mindennemű erkölcsi és anyagi hátrány az átadót terheli.

17.

E megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. számú melléklet.

18.

A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik
egyeztetéssel, békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19.

E megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az átadót, 3 példány az átvevőt
illeti meg.

20.

Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a …/2011. (VII. 15.) határozatával
módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
…./2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta
jóvá.

21.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2011. július 1. napjával
kezdődő hatállyal jóváhagyólag aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a
közoktatási feladatok megyei működtetésbe adására vonatkozóan az önkormányzatokra
vonatkozó anyagi jogi jogszabályok az irányadóak, míg a vagyonátadás és használat tekintetében
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Balassagyarmat, 2011. július 16.
Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
használat jogának átengedésére
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12.; statisztikai számjele: 15450346.; törzskönyvi azonosító száma: 450340; képviseli:
Medvácz Lajos polgármester,), mint átadó (továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye
Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai számjele: 15735265 8411 321 12;
törzskönyvi azonosító száma: 735265; képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban: átvevő) között az alábbi feltételekkel:
22. Az átadó a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, (továbbiakban:
intézmény) által végzett oktatási feladatok ellátását szolgáló alábbi ingatlanoknak 1/1 arányban
tulajdonosa:
a)

a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. B. sz. alatti 201/3 hrsz-ú 6829 m2 alapterületű
„középiskola, udvar” megnevezésű ingatlan;

b) a Balassagyarmat, József Attila u. 3. sz. alatti 1629 hrsz-ú 4166 m2 alapterületű „irodaház,
üzemi konyha, udvar” megnevezésű ingatlan;
d) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz. alatti 1634 hrsz-ú 679 m2 alapterületű
„lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan;

d) a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. sz. alatti 445 hrsz-ú 5906 m2 alapterületű
„kivett épület” megnevezésű ingatlan;
e) a Balassagyarmat, József Attila u. 1. sz. alatti 1630 hrsz-ú 1095 m2 alapterületű „áruház,
udvar” megnevezésű ingatlan.
23. Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig - de legfeljebb, amíg a feladatellátást
szolgálja – ingyenesen átadja, az átvevő átveszi az alábbiak szerint az 1. a), b), c), d), e) pontban
körülírt ingatlanok használatának jogát:
a) a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. B. sz. alatti 201/3 hrsz-ú 6829 m2 alapterületű
„középiskola, udvar” megnevezésű ingatlan („A” épület);
b) a Balassagyarmat, József Attila u. 3. sz. alatti 1629 hrsz-ú 4166 m2 alapterületű „irodaház,
üzemi konyha, udvar” megnevezésű ingatlanon álló, a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Balassagyarmati Körzeti Földhivatala (továbbiakban: Földhivatal) által 4-104/2011.,
ENY24/2011. számon záradékolt, a GEO-KOORD Kft. által készített, 11-2/2011.
munkaszámmal jelölt használati megosztási vázrajzon feltüntetett, II. számmal jelölt
épületnek és épületrésznek összesen bruttó 763 m2 nagyságú területe, továbbá a
hivatkozott megosztási vázrajzon III. számmal jelölt 2716 m 2 területű udvarnak az épületterületek használatának arányában számított arányos része;
c) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz. alatti 1634 hrsz-ú 679 m2 alapterületű
„lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan (tanáruház);
d) a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. sz. alatti 445 hrsz-ú 5906 m2 alapterületű
„kivett épület” megnevezésű ingatlanon álló (Vármegyeháza), a Földhivatal által 4103/2011., ENY23/2011. számon záradékolt, a GEO-KOORD Kft. által készített, 111/2011. munkaszámmal jelölt használati megosztási vázrajzon feltüntetett, II. számmal
jelölt épületrészek összesen bruttó 5139 m2 nagyságú területe (földszinten: 1422 m2, első
emeleten: 2181 m2, tetőtérben: 1536 m2), továbbá a hivatkozott megosztási vázrajzon III.
számmal jelölt 2638 m2 területű udvarnak az épület-területek használatának arányában
számított arányos része.
e) a Balassagyarmat, József Attila u. 1. sz. alatti 1630 hrsz-ú 1095 m2 alapterületű „áruház,
udvar” megnevezésű ingatlanon álló, a
Földhivatal által 4-105/2011., ENY25/2011.
számon záradékolt, a GEO-KOORD Kft. által készített, 11-3/2011. munkaszámmal jelölt
használati megosztási vázrajzon feltüntetett épület II. számmal jelölt, összesen bruttó 239
m2 területű része, továbbá a hivatkozott megosztási vázrajzon III. számmal jelölt 448 m 2
területű udvarnak az épület területek használatának arányában számított arányos része.
A 11-1/2011., 11-2/2011. és a 11-3/2011. jelű használati megosztási vázrajzok jelen
megállapodás 1. sz. mellékletét képezik.
24. A felek rögzítik, hogy az 1. a) pontban körülírt ingatlan tulajdoni lapján a TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft. javára 689 m2 területre vezetékjog van bejegyezve a földhivatali ingatlannyilvántartásba.
25. Átadó e megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1.
pontban körülírt ingatlanokra vonatkozó használat joga a 2. pont szerint az átvevő javára az
ingatlan- nyilvántartásba bejegyeztessék, melyről az átvevő gondoskodik.
Felek meghatalmazzák Dr. Sárközi Judit jogtanácsost, hogy a használat jogának bejegyzése
ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
26. Felek tudomással bírnak arról, hogy a 2. d) pontban megjelölt, átvevő használatába kerülő
ingatlanrész műemléki védelem alatt álló ingatlanban helyezkedik el, így annak
karbantartására, felújítására vonatkozóan a védelem alatt álló épületekre vonatkozó
szabályokat a felek maradéktalanul betartják.
27. Az átvevő az ingatlant a megtekintett állapotban veszi át, az ingatlannal kapcsolatos minden
korábbi kötelezettség átadót terheli.

28. Átvevő kijelenti, hogy a használatra átvett ingatlant változatlan célra kívánja használni.
29. Felek megállapodnak abban, hogy az átvett ingatlan működtetéséhez szükséges
–
2011. július 1-jét követően felmerült – karbantartásokat, állagmegóvásokat az átvevőnek kell
saját költségére elvégezni.
30. A működéshez, feladat-ellátáshoz elengedhetetlen beruházásokról és ütemezhető
felújításokról a felek adott év január 31-ig, illetve szükség szerint egyeztetnek, döntenek. Az
érintett fejlesztések feleket terhelő költségeit átadó és átvevő 50 – 50 %-ban viselik.
A karbantartások, felújítások és beruházások elhatárolásánál a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 3. §-ának (4) bekezdés 7.) - 9.) pontjaiban foglalt előírások szerint kell eljárni.
31. Természeti csapás vagy biztosítási esemény bekövetkezése esetén az átvevő értesíti az
átadót. Amennyiben a kárelhárítási, helyreállítási feladatokat átadó haladéktalanul nem
teljesíti, úgy azt az átvevő elvégezteti. Az így felmerült költségek megfizetésére – az elvégzett
munkákról szóló számla kiállításának napját követő 60 napon belül – vállal kötelezettséget az
átadó.
A biztosító illetve bármely harmadik fél által felek részére jutatott térítés esetén a fennmaradó
költségek 50-50 %-os arányú megosztásánál a beszámítás szabályai alkalmazandók.
32. A feladatok ellátása során az átvevő vagy az intézmény részéről esetlegesen felmerülő belső
átalakítási munkálatok elvégzéséhez az átadó előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges,
annak költségviseléséről felek külön megállapodást kötnek.
33. Átadó e megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az átvevő az alapfeladatok
ellátásának sérelme nélkül, rendezvények, oktatás stb. céljából az átvett ingatlant vagy egyes
részeit 1 évet meg nem haladó időtartamra másnak használatba, bérbe adja. Átvevő az átadó
előzetes, írásbeli hozzájárulásával köthet – ideértve a szerződés meghosszabbítás eseteit is –
1 évet meghaladó időtartamra bérleti szerződést.
34. Átvevő 2011. július 1. napján lép birtokba, amely napon felek helyszíni bejáráson készült
jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását. A közüzemi díjak és egyéb költségek
viselésére az átvevő a birtokba lépés időpontjától köteles.
14. Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a …/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a …./2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011. (VI. 24.) Kgy.
határozatával hagyta jóvá.
15. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a vagyonátadás és használat
tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Balassagyarmat, 2011. július 16.
Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző
Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. július 16.
Dr. Sárközi Judit
jogtanácsos

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

III. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12., képviseli: Medvácz Lajos polgármester), mint átadó (továbbiakban: átadó), valamint
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban: átvevő) között a Szondi
György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, 2660 Balassagyarmat, Régimalom
út 2. (továbbiakban: intézmény) által ellátott feladatok átadás – átvétele tárgyában az alábbi
feltételekkel:
35.

a)
Az átadó a 7/2011. (I.27.), a 30/2011.(II.24.), valamint a 34/2011.(III.31.) szám alatt
módosított 267/2010. (XII.23.) határozatával úgy döntött, hogy az intézmény által végzett
szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, sajátos nevelési igényű tanulók
szakközépiskolai, szakiskolai és szakképzési oktatása, felzárkóztató oktatás, továbbá
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás és felnőttoktatás, valamint szakmai
gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon történő feladatok ellátását nem vállalja, így azokat
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70.§ (1) bekezdés
a) pontja, és 115.§ (5) bekezdése alapján átvevőnek átadja.
A feladatok átadásának időpontja 2011. július 1.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés b) és d) pontjai alapján az átvevő
jelen megállapodásban rögzített feltételekkel 2011. július 1. napjától átveszi a feladatok
ellátását.

b) Átvevő tudomással bír arról, hogy a feladatokat ellátó intézmény átadó általi megszüntetésére
nem kerül sor, ugyanakkor átadó önkormányzat minden, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében megfogalmazott irányítási jogot, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában meghatározott fenntartói jogot
átvevőnek átadja.
Ennek folytán átadó az e megállapodást jóváhagyólag elfogadó döntése megküldésével értesíti
a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát (továbbiakban: MÁK) az intézmény
fenntartójának és irányítójának megváltozásáról.
c) Átvevő tudomással bír arról, hogy az átadott intézmény – átadó jogán – része a Nógrád Megyei
Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: TISZK) által regisztrált intézményeknek, az
általa ellátott feladatok közül az építészet kiemelten fejlesztendő szakmacsoport révén.
A TISZK-kel szemben fennálló 2011. június 30-ig esedékes fizetési és egyéb kötelezettségek
átadót terhelik.
36.

Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig - de legfeljebb, amíg a feladatellátást
szolgálja - az 1. sz. melléklet szerint ingyenesen átadja, az átvevő átveszi a nevelési-oktatási
feladatok ellátását szolgáló alábbi ingatlanok használatának jogát:
a) A Balassagyarmat, Régimalom u. 2. (tulajdoni lap szerint Régimalom u. 4.) sz. alatti
374/1 hrszú 15318 m2 alapterületű „kollégium, iskola, műhely és udvar” megnevezésű
ingatlanból 5468 m2 földterületi részlet és az azon álló épület. (Az e pontban megjelölt
hrsz-ú ingatlan többi része a Madách Imre Kollégium feladatainak átadás-átvételéről
szóló megállapodásban kerül átadásra);

b) A Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/A hrsz-ú 309 m2 alapterületű „egyéb
épület” megnevezésű ingatlan;
c) A Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/B hrsz-ú 50 m2 „egyéb épület”
megnevezésű ingatlan.

3.1.

Átadó kijelenti, hogy a 2. a) pontban körülírt ingatlanon álló épületben található szolgálati lakás
jogi helyzete rendezéséhez szükséges intézkedéseket e megállapodás aláírása napjáig
megtette és viseli az ebből eredő esetleges következményeket.

3.2.

Átadó az intézményben tanuló diákok mindennapos testedzéséhez szükséges infrastrukturális
feltételeket – tekintettel arra, hogy az intézmény nem rendelkezik saját tornateremmel - az
intézmény pedagógiai programja illetve a vonatkozó jogszabályok minimális óraszükséglete
szerinti igénybevétel mellett az alábbiak szerint biztosítja:
a) a tanítási napokon 7.30 órától 14.30 óráig a Városi Sportcsarnok rezsiköltségei
megfizetése nélküli, ingyenes használatát;
b) a tanítási napokon 8.00 órától 16.00 óráig a Nádor utcai sportpályák ingyenes
használatát;
c) előzetes egyeztetés alapján évente legalább 5 alkalommal a BSE pálya ingyenes
használatát.

3.3.

Felek közösen eljárnak a TISZK Társulási Tanácsánál annak érdekében, hogy átadó
térítésmentesen biztosítsa az intézmény tanulóinak az oktatott építészet szakmacsoportos
szakképesítések óraterveiben meghatározott óraszámban történő szakmai elméleti és gyakorlati
képzés lehetőségét a Balassagyarmat, Szondi utca 19. sz. alatti 202/4 hrsz-ú 1273 m2
alapterületű „oktatási intézmény és tanműhely” megnevezésű ingatlanban.

4.

Átadó 2011. május 31-ével elkészített és 2011. június 30-ával aktualizált tételes leltár szerint
adja át tulajdonba (2. sz. melléklet) az eszközöket és javakat, melyeket átvevő átvesz.

5.

Az átvevő tulajdonába nem adott vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonbiztosítás kötelezettsége
az átadót terheli. Az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába adott vagyontárgyak
biztosítására vonatkozóan kezdeményezi a biztosítóval történő eljárást. Átadó ennek
eredményessége időpontjáig, de legkésőbb 2011. december 31-ig kötelezi magát a 2. számú
melléklet szerint tulajdonba adott vagyontárgyak biztosításának fenntartására.

6.

Az átadó köteles kiegyenlíteni az intézménynél 2011. június 30. napjáig esedékes, az addigi
feladatellátást biztosító szolgáltatások pénzügyi kötelezettségeit.

7.

Az átadó és az átvevő abban állapodnak meg, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, a feladatellátáshoz a költségvetési évre
vonatkozóan megállapított állami támogatásokból (normatív állami hozzájárulás, normatív kötött
felhasználású támogatást, átengedett személyi jövedelemadó) Balassagyarmat Város
Önkormányzatát illeti meg a 6/12 rész, Nógrád Megye Önkormányzatát a 6/12 rész.
Felek rögzítik, hogy a 2011. július hónapban esedékes munkabérek és járulék-kötelezettségek
vonatkozásában nem tudtak megállapodni. Átadó arra való tekintettel, hogy az érintett
intézmény munkavállalói nem maradjanak ellátatlanul, a munkabérek átmenetileg
megfinanszírozza, ám annak rávonatkozó végleges kötelezettségét nem ismeri el. Átadó az ily
módon megelőlegezett összeg megtérítését – megállapodás hiánya miatt – bírói úton
érvényesíti.
Felek rögzítik, hogy a bíróságon e tárgykörben meghozott döntés tartalmától függetlenül a
megállapodás többi pontját magukra nézve változatlan tartalommal kötelezőnek ismerik el.
Az átadó és az átvevő megállapodnak, hogy a normatíva elszámolása során az átadónál a
2010. október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő (normatívához korrigált) létszámot kell
figyelembe venni 6 hónapra vonatkozóan.

8. a) Az átadó részéről a 2011. évi normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött
felhasználású támogatások lemondására a 2010. október 1-jei közoktatási statisztika és a 2011.
szeptemberétől tervezett létszámok (3. sz. melléklet) alapján, az Áht. 64.§ (5) bekezdés c)
pontja szerint 2011. július 31-ei határidővel kerül sor. Ugyanezen időpontig a feladatot átvevő az
állami támogatás igénylését benyújtja a MÁK-nak.
b) Felek kötelezettséget vállalnak a MÁK felé történő közös eljárásra.
c) Átadó a 3. sz. mellékletben külön bemutatja a normatíva igénylésre nem jogosult nem magyar
állampolgár tanulók létszámát, évfolyamonkénti bontásban. Ennek a kapcsolódó bevételeken
túli finanszírozása továbbra is az átadót terheli. A jogszabályi változásig a tényadatok alapján az

adott évet követő március 31-ig átadó – az átvevő által elkészített elszámolás alapján – a
finanszírozási többletet számla ellenében átvevőnek megtéríti.
11.

12.

Az átadó jelen megállapodás 4. sz. mellékleteként tételes kimutatást készít 2011. június 30-ai
fordulónappal
a) a korábban megvalósult pályázatokról;
b) folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatokról;
c) szakképzési hozzájárulásról és egyéb kötött felhasználású bevételekről
az azokhoz kapcsolódó fennálló, felvállalt, felvállalandó, fenntartási és egyéb kötelezettségekről.
A kimutatás átadás-átvételének napja 2011. július 1.
Az intézmény működésével kapcsolatban 2011. június 30-ig keletkezett, a képviselő-testület, a
bíróság által harmadik személy, illetve az alkalmazottak javára megítélt kötelezettség, vagy
követelés teljesítése, az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzéseiből - ideértve az intézményt
érintő pályázatokból - eredő visszafizetési kötelezettség, az ellenőrzések megállapításának
következménye az átadót terheli.
A felek által folytatott eredménytelen egyeztetést követő – amennyiben átadó helyett átvevő
teljesít – 30. napon átvevő jogosult a teljesítés összegét e megállapodás 5. sz. mellékletét
képező felhatalmazó nyilatkozat alapján az átadó bankszámlájáról beszedni. A felhatalmazó
levelet átadó a megállapodás aláírását követő 5 napon belül átvevőnek átadja.

18. Az intézmény a féléves beszámoló készítésének kötelezettségét az átadó felé teljesíti. Az átadó a
MÁK felé összeállított és leadott féléves beszámoló garnitúra egy kinyomtatott példányát 2011.
augusztus 1. napjáig átvevőnek átadja. Az éves beszámoló az átvevő beszámolójának részét
képezi.
19. A 2011. július 1-jét követő mindennemű statisztikai jelentést, központi információs szolgáltatást az
átadó szükség szerinti segítség nyújtásával az átvevő végzi.
20. Az átadó az intézmény igazgatójára vonatkozó személyi anyagot az adatkezelési szabályok
betartásával az átadás-átvétel napján köteles átadni az átvevő részére.
21. Felek rögzítik, hogy 2011. július 1. napjától az intézmény vezetője feletti munkáltatói jogokat a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.
22. Az átadó kijelenti, hogy az átadott intézmény további működésére kiható minden tényt, adatot és
információt az átvevő tudomására hozott. A téves vagy hiányos adatszolgáltatásból származó
mindennemű erkölcsi és anyagi hátrány az átadót terheli.
18.

E megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2., 3., 4. és 5. számú melléklet.

19. A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik
egyeztetéssel, békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
20. E megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az átadót, 3 példány az átvevőt
illeti meg.
21. Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a …/2011. (VII. 15.) határozatával
módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
…./2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta
jóvá.
21.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2011. július 1. napjával
kezdődő hatállyal jóváhagyólag aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a
közoktatási feladatok megyei működtetésbe adására vonatkozóan az önkormányzatokra
vonatkozó anyagi jogi jogszabályok az irányadóak, míg a vagyonátadás és használat
tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Balassagyarmat, 2011. július 16.
Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
használat jogának átengedésére

amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12.; statisztikai számjele: 15450346; törzskönyvi azonosító száma: 450340; képviseli:
Medvácz Lajos polgármester,), mint átadó (továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye
Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai számjele: 15735265 8411 321 12;
törzskönyvi azonosító száma: 735265; képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban: átvevő) között az alábbi feltételekkel:
37. Az átadó a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
(továbbiakban: intézmény) által végzett oktatási feladatok ellátását szolgáló alábbi
ingatlanoknak 1/1 arányban tulajdonosa:
a)

a Balassagyarmat, Régimalom u. 2. (tulajdoni lap szerint Régimalom u. 4.) sz. alatti
374/1 hrszú 15318 m2 alapterületű „kollégium, iskola, műhely és udvar” megnevezésű
ingatlannak;

b) a Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/A hrsz-ú 309 m2 alapterületű „egyéb
épület” megnevezésű ingatlannak;
c) a Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/B hrsz-ú 50 m2 „egyéb épület”
megnevezésű ingatlannak.
38. Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig - de legfeljebb, amíg a feladatellátást
szolgálja – ingyenesen átadja, az átvevő átveszi az alábbiak szerint az 1. a), b), c) pontban
körülírt ingatlanok használatának jogát:
1.) a Balassagyarmat, Régimalom u. 2. (tulajdoni lap szerint Régimalom u. 4.) sz. alatti
374/1 hrszú 15318 m2 alapterületű „kollégium, iskola, műhely és udvar” megnevezésű
ingatlanból 5468 m2 alapterületű földterületi rész a rajta álló iskola és
műhelyépületekkel;
Az e pontban megjelölt hrsz-ú ingatlan többi része a Madách Imre Kollégium
feladatainak átadás-átvételéről szóló megállapodásban kerül átadásra.
Átadó vállalja, hogy amennyiben a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola, illetve a Madách Imre Kollégium használatába adott
ingatlanrészeket illetően a használó személyében változás következne be, úgy az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas használati megosztási vázrajzokat saját
költségén elkészítteti.

d) a Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/A hrsz-ú 309 m2 alapterületű „egyéb
épület” megnevezésű ingatlan;
e) a Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/B hrsz-ú 50 m2 „egyéb épület”
megnevezésű ingatlan.
39. A felek rögzítik, hogy az 1. a) pontban körülírt ingatlan tulajdoni lapjára a Szakképzési Alap,
mint jogosult javára 5.800.000 Ft összeghatárig jelzálogjog, 2015. 11. 30-ig ezt biztosító
elidegenítési és terhelési tilalom, valamint 2.900.000 Ft összeghatárig jelzálogjog, 2016. 09.
30-ig ezt biztosító elidegenítési tilalom, valamint az 1. b) pontban körülírt önálló épület,
ingatlan javára 330 m2 területre, az 1. c) pontban körülírt önálló épület ingatlan javára 54 m 2
területre földhasználati jog van bejegyezve a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba.
40. Átadó e megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1.
pontban körülírt ingatlanokra vonatkozó használat joga a 2. pont szerint az átvevő javára az
ingatlan- nyilvántartásba bejegyeztessék, melyről az átvevő gondoskodik.
Felek meghatalmazzák Dr. Sárközi Judit jogtanácsost, hogy a használat jogának bejegyzése
ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
41. Az átvevő az ingatlant a megtekintett állapotban veszi át, az ingatlannal kapcsolatos minden
korábbi kötelezettség átadót terheli.
42. Átvevő kijelenti, hogy a használatra átvett ingatlant változatlan célra kívánja használni.
43. Felek megállapodnak abban, hogy az átvett ingatlan működtetéséhez szükséges
–
2011. július 1-jét követően felmerült – karbantartásokat, állagmegóvásokat az átvevőnek kell
saját költségére elvégezni.
44. A működéshez, feladat-ellátáshoz elengedhetetlen beruházásokról és ütemezhető
felújításokról a felek adott év január 31-ig, illetve szükség szerint egyeztetnek, döntenek. Az
érintett fejlesztések feleket terhelő költségeit átadó és átvevő 50 – 50 %-ban viselik.
A karbantartások, felújítások és beruházások elhatárolásánál a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 3. §-ának (4) bekezdés 7.) - 9.) pontjaiban foglalt előírások szerint kell eljárni.
45. Természeti csapás vagy biztosítási esemény bekövetkezése esetén az átvevő értesíti az
átadót. Amennyiben a kárelhárítási, helyreállítási feladatokat átadó haladéktalanul nem
teljesíti, úgy azt az átvevő elvégezteti. Az így felmerült költségek megfizetésére – az elvégzett
munkákról szóló számla kiállításának napját követő 60 napon belül – vállal kötelezettséget az
átadó.
A biztosító illetve bármely harmadik fél által felek részére jutatott térítés esetén a fennmaradó
költségek 50-50 %-os arányú megosztásánál a beszámítás szabályai alkalmazandók.
46. A feladatok ellátása során az átvevő vagy az intézmény részéről esetlegesen felmerülő belső
átalakítási munkálatok elvégzéséhez az átadó előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges,
annak költségviseléséről felek külön megállapodást kötnek.
47. Átadó e megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az átvevő az alapfeladatok
ellátásának sérelme nélkül, rendezvények, oktatás stb. céljából az átvett ingatlant vagy egyes
részeit 1 évet meg nem haladó időtartamra másnak használatba, bérbe adja. Átvevő az átadó
előzetes, írásbeli hozzájárulásával köthet – ideértve a szerződés meghosszabbítás eseteit is –
1 évet meghaladó időtartamra bérleti szerződést.
48. Átvevő 2011. július 1. napján lép birtokba, amely napon felek helyszíni bejáráson készült
jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását. A közüzemi díjak és egyéb költségek
viselésére az átvevő a birtokba lépés időpontjától köteles.
13. Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a …/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a …./2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011. (VI. 24.) Kgy.
határozatával hagyta jóvá.

14. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a vagyonátadás és használat
tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Balassagyarmat, 2011. július 16.
Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. július 16.
Dr. Sárközi Judit
jogtanácsos
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12., képviseli: Medvácz Lajos polgármester), mint átadó (továbbiakban: átadó), valamint
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban: átvevő) között a Madách
Imre Kollégium, 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2. (továbbiakban: intézmény) által ellátott
Arany János Tehetséggondozó Program feladatainak átadás-átvétele tárgyában az alábbi
feltételekkel:
1.

Átadó kijelenti, hogy a XXI/127/2000. számú, 2000. június 23-án kelt, az Oktatási Minisztérium
és általa, valamint a Madách Imre Kollégium által aláírt megállapodás, valamint az évente felek
között aláírt együttműködési megállapodások alapján az általa fenntartott intézményével,
valamint a Balassi Bálint Gimnáziummal résztvevője az Arany János Tehetséggondozó
Programnak (Továbbiakban: AJTP).
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás értelmében az AJTP fenntartásáról a továbbiakban
mindaddig gondoskodnak, ameddig annak megvalósításához a központi költségvetés forrást
biztosít.

2.a)

Átvevő tudomással bír arról, hogy Átadó az AJTP 2011. szeptember 1 – 2011. december 31.
közötti működéséhez szükséges források biztosítása érdekében – Átvevővel egyeztetve –,
2011. május 26-án benyújtotta pályázatát a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei
Igazgatóságához a 25/2011. (V.18.) számú – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi –
Szakiskola Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló – NEFMI rendeletben
(Továbbiakban: NEFMI rendelet) meghatározottak szerint.

2.b)

Átadó vállalja, hogy a 2.a) pontban nevesített pályázat elválaszthatatlan részét képező NEFMI
rendelet 11. számú mellékletét e megállapodás elfogadását követő 5 napon belül kitöltve,
aláírásával ellátva Átvevőnek megküldi, melyeket Átvevő aláírással ellátva 5 napon belül
visszaküldi átadónak.

2.c)

Átadó vállalja, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának a
fenntartó személyében bekövetkezett változásról szóló nyilatkozatot e megállapodás
elfogadását követő 5 napon belül Átvevőnek megküldi, melyet Átvevő aláírásával ellátva 5
napon belül továbbítja a címzettnek.

3.a)

Átadó kijelenti, hogy az AJTP végrehajtása, megvalósítása folyamatosan történik, így annak a
2010/2011-es tanévre eső megvalósítása – tekintettel arra, hogy az 2011. augusztus 31-ig tart –
érinti a Madách Imre Kollégium által ellátott feladatoknak a Nógrád Megyei Önkormányzat
fenntartásába adását is, ezért Átadó vállalja a 2011. július – augusztus hónapokban
megvalósuló alábbi programelemek teljes körű finanszírozását:
•
•
•
•

2011. július 9-17.
2011. július 17 – 20.
2011. augusztus 16 – 21.
2011. augusztus 21 – 26.

Tanulmányi út Angliában
Tanulmányút Prágában
Gólyatábor Zánkán
Tanulmányi út Erdélyben.

3.b)

Átadó a 3.a) pontban meghatározott programokat akként finanszírozza, hogy az azokhoz
szükséges forrásokat a kifizetés esedékessége időpontjáig – a kötelezettséget igazoló
dokumentumok alapján - átadott pénzeszközként bocsátja Átvevő rendelkezésére.

3.c)

A feladat átadásról szóló megállapodás 9. pontjában rögzítettek szerint, a 2011. 01.01.-08.31.
közötti program időszak elszámolása teljes egészében az átadónál történik. Az elszámoláshoz
szükséges, - a 2011. 07. 01.-08.31. közötti időszakot érintő - kifizetések bizonylatait az átvevő
az átadó rendelkezésére bocsátja.

4.

A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik
egyeztetéssel, békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.

E megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az átadót, 3 példány az
átvevőt illeti meg.

6.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a közoktatási feladatok megyei
működtetésbe adására vonatkozóan az önkormányzatokra vonatkozó anyagi jogi jogszabályok
az irányadóak, míg a vagyonátadás és használat tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Balassagyarmat, 2011. július 16.
Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:
Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

A Megállapodásban foglaltakat megismertem, arról tudomással bírok, annak végrehajtása során az
abban foglaltakat maradéktalanul betartom:
Magyar Zoltán
a Madách Imre Kollégium igazgatója

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2011.(VII.15.) h a t á r o z a t a
a KZB - 506 forgalmi rendszámú gépjármű okmányirodai átvezetéséhez kapcsolódó döntés
meghozatalára
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület – figyelemmel Balassagyarmat Város
Polgármesterének 2011. június 30. napján meghozott, az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendeletének 40.§ (2), valamint 52.§ a.) pontjaiban foglaltakon
alapuló
döntésre – a KZB – 506 forgalmi rendszámú,Ford gyártmányú
Focus típusú
/alvázszáma:WF04XXWPD46P79935, motorszáma:HXDA6P79935/ személygépkocsi térítésmentes
átvétele nyomán felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos
személye megváltozásának átvezetéséről, valamint intézkedjen a Nógrád Megyei Önkormányzatnak
át nem adott gépjármű tényleges önkormányzati birtokba vételéről.
Határidő: 2011. július 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2011. (VII. 15.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzata a 259/2010. (XII. 23.) határozatban kifejezett
szándékának megfelelően a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási
Intézményi Társulás társulási megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítja:
a) A társulásnak a Megállapodás 1.) pontjában feltüntetett neve az alábbira változik:
„Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Közoktatási Intézményi Társulás”
b) A Megállapodás 2.1 pontjának a „Hugyag Község Önkormányzata Székhelye:
Hugyag, Kossuth L. út 26.” szövegrésze törlésre kerül.
c) A Megállapodás 5.2 pontjának 5. és 15. sorában a „Hugyag Község Önkormányzata”
szövegrész törlésre kerül.
d) A Megállapodás 8. pontjának 4. sorában a „valamint Hugyag Község” szövegrész
törlésre kerül.
e) A Megállapodás Záradékát az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
Hugyag Község Önkormányzatát a társult önkormányzatok képviselő-testületei az
alábbi határozataikkal kizárták a Közoktatási Intézményi Társulásból, majd a
módosított megállapodást a határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:
1. „Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2010.
(XII. 23.) és 144./2011.(VII.15.) határozatai
2. Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2010. (XII.
21.) és ….../2011. (….) határozatai
3. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2010. (XII. 20.)
és ….../2011. (….) határozatai”
2) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően, egységes
társulási megállapodás elkészítéséről és az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. július 20.

Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2011. (VII. 15.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzata a 259/2010. (XII. 23.) határozatban kifejezett
szándékának megfelelően a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
a) Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő szövegrész lép:
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:
b) Az alapító okirat 5. pontjának „Hugyag Község Önkormányzata 2672 Hugyag, Kossuth Lajos
út 26.” szövegrésze törlésre kerül.
c) Az alapító okirat 7. pontja az alábbira módosul:
„A Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Közoktatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának 1. pontja értelmében a társult önkormányzatok közigazgatási területe”
d) Az alapító okirat 10. pontja törlésre kerül.
e) Az alapító okirat 11. pontjának „11. A költségvetési szerv besorolása a feladatellátásához
kapcsolódó funkció szerint” szövegrésze helyébe a „11. A költségvetési szerv gazdálkodási
jogköre” szövegrész lép.
f) Az alapító okirat 16. pontjában a 2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-számok törlésre
kerülnek, a „2010. január 1-jétől hatályos szakfeladat-szám” szövegrész helyébe a
„Szakfeladat-szám” szövegrész lép.
g) Az alapító okirat 16. pontjában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel
egészülnek ki:
▪
▪
▪
▪

TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés
TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
TEÁOR 9312 Sporttevékenység és támogatása
Szakfeladat-szám

TEÁOR
TEÁOR 8559
TEÁOR 5629
TEÁOR 6820
TEÁOR 8110
TEÁOR 9312
TEÁOR 8560

Szakfeladat
Iskolarendszeren
kívüli
nem
szakmai oktatás
M. n. s. egyéb felnőttoktatás
Munkahelyi étkeztetés
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
Építményüzemeltetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása
Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység*

855931
855937
562917
682002
811000
931204
856011

*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, külön
megállapodás alapján.
h) Az alapító okirat 17., 18. és 20. pontjai törlésre kerül.

i) Az alapító okirat Záradékából a Hugyag Község Önkormányzatára vonatkozó rész törlésre
kerül.
2)

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően az egységes
alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. július 20.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2011. (VIII. 30.) határozata
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
2011/2012. 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: 2011. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2011. (VIII. 30.) 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 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott
intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám
miatti, 2010. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2010. és 2011. 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
1 álláshelyet érintően.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. szeptember 27-éig pályázatot nyújt be 1 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:
Városi Idősek Otthona és Bölcsőde
_________________________________________________________________________________
2011. január 1.
Létszám (fő):
111,75
Összevonás a Városi Bölcsödével

19,50

LétszámCsökkentés (fő):
- ebből pályázott:

-6
5

jelenlegpályázható létszám
(álláshely):

1

A változást. követően
kialakult létsz.
2011 .07. 01 (fő).:

125,25

4. Az összesített létszám alakulása:
Önkorm.intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága:
Városüzemeltetés:
Mindösszesen:

2011 .01. 01.
1 671,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 848,25 fő

2011. 05. 01.
1 656,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 833,25 fő

2011. 07. 01.
1 374,25 fő
95 fő
78
fő
4
fő
1 551,25 fő

5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7.
pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy fenntartói
körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 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: 2011. szeptember 27.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2011. (VIII.30.) határozata
a „Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése” című pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmati
közintézmények energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.3.0/A/09-2010-0269 számú
pályázatával 207.607.425,- Ft összegű támogatást nyert el a Környezet és Energia Operatív
Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése (KEOP-2009-5.3.0/A)
című pályázati konstrukcióból.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott projekt
a. címe: Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése;
b. megvalósítási helyszíneinek pontos címe:
- Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.
szám alatti épület, Balassagyarmat, 808/2 hrsz.
- Városi Idősek Otthona, Balassagyarmat, Markusovszky utca 1. szám alatti épületek,
Balassagyarmat, 1022/26 hrsz.
- Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája, Balassagyarmat, Dózsa
György utca 17. szám alatti épület, Balassagyarmat, 1377 hrsz.;
c. teljes beruházási költsége: 276.809.900,- Ft, mely megegyezik a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költséggel;
d. teljes költségére vonatkozó önkormányzati saját erő: 69.202.475,- Ft, melynek forrása
saját forrás;
e. pályázatának benyújtásakor a KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
207.607.425,- Ft.
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő
összegét a költségvetésében elkülöníti.
4. A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények fűtésének korszerűsítésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról szóló 243/2009. (IX. 30.) határozatát visszavonja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéhez.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2011.(VIII.30.) h a t á r o z a t a
LRH - 453 forgalmi rendszámú gépjármű okmányirodai átvezetéséhez kapcsolódó döntés
meghozatalára
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2007. (IV.15.) rendeletének 40.§ (2) bekezdése alapján – az
LRH – 453 forgalmi rendszámú, IVECO gyártmányú
160E - Magirus típusú /
alvázszáma:ZCFA1MJ0402561845, motorszáma:SA0900701274/ gépkocsi vonatkozásában - felkéri a
jegyzőt, hogy gondoskodjon a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos személye
megváltozásának átvezetéséről, azzal, hogy a gépjármű üzembentartójaként Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága kerüljön megjelölésre.
Határidő: 2011. szeptember 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2011.(VIII.30.) határozata
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
szóló 190/2010.(X.13.) határozat módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 190/2010.(X.13.) számú határozatát –
Szabó Péter képviselői megbízatásának megszűnése miatt – az alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület a z Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává Szedlák Sándor 2660
Balassagyarmat, Hunyadi utca 8. III/11. szám alatti lakost választja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. szeptember 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2011.(VIII. 30.) határozata
A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnökének és Tagjainak
Megválasztásáról Szóló 190/2010.(X.13.) Határozat Módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 191/2010.(X.13.)
számú határozatát – Szabó Péter képviselői megbízatásának megszűnése miatt – az alábbiak
szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává
Szedlák Sándor 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 8. III/11. szám alatti lakost választja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. Szeptember 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2011. (VIII. 30.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlan részterületének elidegenítéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti, 2007 hrsz-ú ingatlan 2/3 részét elidegeníti Kopisz
János Balassagyarmat, Óváros tér 1. szám alatti lakos részére, - Szécsény Város Önkormányzata
Jegyzőjének 3457/2011. számú határozatában foglaltak szerint - orvosi rendelő és lakások
kialakítása céljára, az alábbi feltételekkel:
- az ingatlanrész vételára bruttó 10.000.000.-Ft, melyet Kopisz János egy 80,3 m2-es
alapterületű orvosi rendelő- a hozzátartozó parkolók- és akadálymentes közlekedés
feltételeinek kialakításával köteles teljesíteni,
- az orvosi rendelő és a járulékos beruházások - Szécsény Város Önkormányzata Jegyzőjének
3457/2011. számú határozatában foglaltak szerinti - kialakításának és Balassagyarmat Város
Önkormányzata részére történő átadásának határideje 2012. június 30.,
- az ingatlanrész tulajdonjogának átadása és a vállalkozó általi teljesítés időpontja közötti
időszakra vonatkozóan fedezeti garanciaként a Balassagyarmat, Óváros tér 1. szám alatti,
581 hrsz-ú ingatlan 10.000.000.- Ft jelzálogjoggal kerül megterhelésre Balassagyarmat Város
Önkormányzata javára, a Kopisz János, Balassagyarmat Város Önkormányzata és a
Balassagyarmat, 581 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai között megkötendő megállapodás alapján,
- az építési engedély beszerzésével, a 2007 hrsz-ú ingatlan társasházzá történő átalakításával
és a tulajdonszerzéshez kötődő valamennyi költség az ajánlattevő Kopisz Jánost terheli.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentieknek megfelelő szerződés(ek)megkötésére.
3./ A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 9/2011. (I.27.) határozatát hatályon kívül helyezi.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: az ajánlattevő kiértesítésére: 2011. szeptember 05.
a szerződés megkötésére: 2011. október 01.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézet főigazgató főorvosának a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről szóló
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Géza főigazgató főorvost, hogy az egészségügyi ellátás
szerkezetében várható gyökeres változások mentén folyamatosan tájékoztassa az
önkormányzatot a háziorvosi ügyeleti ellátást is érintő változásokról.
Határidő: a 2. pont tekintetében folyamatos
Felelős: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
tagjának megválasztásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése és a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft.
alapító okiratában biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává – Rácz Ferenc . szám alatti lakos halála
miatt – 2014. június 30. napjáig Petró György ( szám alatti lakost választja meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa, illetve a
Kft ügyvezető igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Házy Attila ügyvezető igazgató
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozását előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „BALASSAGYARMAT
DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozását előkészítő
bizottságba
Vas Ágnes Marianna
Barna László és
Huszár Péter
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 elé a 2011. december havi ülésére.
Határidő: a megválasztott tagok kiértesítésére: 2011. október 14.
javaslat előterjesztésére: 2011. december 16.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évben, a Magyar
Köztársaság Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti
Gyürkyné Dr. Páti Ibolya fogorvos, csoportvezető főorvost,
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti
Gaál Endréné óvónőt
Fenyőházi Mária általános iskolai tanítót
Pásztor Sándorné középiskolai tanárt,
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti
Hegedűsné Jusztin Gizella kulturális menedzsert,
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti
Gemer Krisztián rendőr járőrvezetőt,
„Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti
Schuchmann Attilát, az MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóságának igazgatóját
Sztancsik Józsefet,
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti
Ibrányi Ferencné védőnőt és
Bacsa Istvánné köztisztviselőt,
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti
Kovács László,
Krenács Loretta
Lavaj Flóra Réka
Jamrik Egon
Garamvölgyi Eszter
Jusztin Fanni
Nagy Vanessza
Takács Kolos
Schuchmann Eszter
Siket Kristóf
Pozsonyi Gábor
Cservenák Kira
Benus Alíz
Dócs Kinga
Pleva Mercédesz tanulókat.
2.)

Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására.
Határidő: 2011. október 23.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
Börcsök Tünde adósságkezelési támogatás iránti kérelmének elutasítása ellen benyújtott
fellebbezése elbírálásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális
Bizottság (továbbiakban Bizottság) által Börcsök Tünde (született: ., anyja neve: ) – szám alatti lakos
– adósságkezelési támogatási kérelme ügyében, 2011. augusztus 12-én a 349/2011.(VIII.12.)
bizottsági határozattal hozott döntés ellen benyújtott fellebbezését elutasítja és egyben a Bizottság
döntését
helyben hagyja.
Az eljárás illeték- és költségmentes.

E határozat jogerős, ellene államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Nógrád Megyei Bíróságtól
(továbbiakban: Bíróság) lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címezve kell benyújtani. Felhívom
az ügyfél figyelmét, hogy a Bíróság az ügyfél kérésére a felülvizsgálati kérelem elbírálása során
tárgyalást tart.
INDOKOLÁS
Börcsök Tünde adósságkezelési támogatás iránti kérelemmel fordult a Bizottsághoz. Kérelme a 2011.
augusztus 12-ei bizottsági ülésen tárgyalásra került.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.)
55. §-a, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 47/2006.(XII.21.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében
„Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban, aki, vagy a vele egy lakásban
életvitelszerűen együttlakó személy
b.) önkormányzati bérlakásban lakó jogcím nélküli lakáshasználó(k).”
Balassagyarmat
Város
Polgármesteri
Hivatala
Településfejlesztési,
Gazdálkodási
és
Városüzemeltetési Osztályának tájékoztatása szerint Börcsök Tünde bérlőnek 2011. április 30.
napjáig szóló bérleti szerződését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke – tekintettel
bérlőkijelölési jogára – egy hónappal, 2011. május 31. napjáig meghosszabbította, azonban ezt
követően Börcsök Tünde jogcím nélküli lakáshasználói státuszba került.
Fentiekre való hivatkozással az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet a Bizottság a
349/2011.(VIII.12.) számú határozatával elutasította, amely ellen Börcsök Tünde 2011. augusztus 23án fellebbezéssel élt. Fellebbezésében szociális helyzetének romlására hivatkozva kérte az
adósságkezelési ügyében való méltányos eljárást. Indoklásul előadta, hogy fizetési kötelezettségeinek
azért nem tudott eleget tenni, mert kiskorú gyermekét egyedül neveli, két lánya munkalehetőséget
2010. december 31-től nem talált, és három hónapig kórházi kezelésre szorult, ami jelentős jövedelem
kiesést jelentett számára.
A Képviselő-testület a fellebbezést megvizsgálta és megállapította, hogy méltányossági elbírálás nem
lehetséges az adósságkezelési szolgáltatási támogatás megállapításánál, a Bizottság által
meghozott 349/2011.(VIII.12.) számú határozat jogszerű, ezért azt ezen határozatával
helybenhagyja.
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és a 3. § (2) bekezdés
a.) pontja biztosítja.
Az eljárás költség- és illetékmentességéről a Szoc. tv. 16. §-a rendelkezik.
A Képviselő-testület a bírósági felülvizsgálati jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 109. § (1) bekezdése alapján
biztosította.
A Képviselő-testület a Ket. 72. §-ának (1) bekezdés d.) pontja da) alpontja alapján az ügyfelet a
rendelkező részben tájékoztatta arról, hogy a határozat bírósági felülvizsgálatának esetén kérheti a
Bíróságot, hogy az ügy elbírálása során tárgyalást tartson.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester
A határozatot kapja:
1.) Börcsök Tünde –
2.) Irattár - Helyben

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet likviditásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézet főigazgató főorvosának az intézmény likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóját
elfogadja.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41. B. I. emelet 5. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú 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 2011. október 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41. B. I. emelet 4. szám alatti 109 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú 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 2011. október 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. /B. földszint 1. ajtószám alatti
lakás bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Karácsonyi Krisztina, a
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 1. szám alatti 41 m 2 alapterületű komfortos
komfortfokozatú lakásra kötött bérleti szerződésének időtartamát 2013. október 15-ig,
ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti
jogviszonyának fennállásáig meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú önkormányzati rendeletnek
megfelelően a lakásbérleti szerződést költségelven kösse meg.
Határidő: a szerződéskötésre 2011. október 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F.
u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti, 1474/A/5 hrsz-ú 44 m2 alapterületű – kettő szoba, konyha,
előszoba, fürdőszoba WC-vel, tároló (fáskamra), helyiségekből álló –komfortos
komfortfokozatú lakást a megtekintett állapotban nettó: 2.400.000.-Ft + Áfa induló áron licit
útján történő elidegenítésre kijelöli.
Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell
ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az
ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg, valamint arra, hogy a pályázat nyertesével az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: a pályázat kiírására: 2011. október 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. tetőtér 8. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4.
A. tetőtér 8. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú 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 2011. október 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 41.
fsz. 1. ajtószám alatti 75 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakást 2011.
december 31-ig a csatolt költségbecslés alapján felújítja (lakhatóvá, illetve beköltözhetővé teszi).

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a felújítási munkálatok elvégzésére: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 3. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
I. emelet 3. szám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú 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 2011. október 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. fsz. 3. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41. B. fsz. 3. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást
Szomora Béláné () részére költségelven 2011. október 15-től kezdődően 2013. március 31-ig
használatba adja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. október 10.
a lakáshasználati szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Madách liget 9. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget
9. fsz. 1. ajtószám alatti 26 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakás
felújítását (lakhatóvá, illetve beköltözhetővé teszi) rendeli el.
2.)

A Képviselő – testület a lakás felújítási költségeit a lakás volt bérlőjére - Kardos Ivett (.; an.: ) áthárítja.

3.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a felújítási munkálatok elvégzésére: 2011. december 31.
a felújítási költségek áthárításának kezdeményezésére: a felújítás befejezését követő
15. nap
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjes 5123 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5123
hrsz-ú 452 m2 alapterületű üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében – versenytárgyalás útján – elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a.) az ingatlan induló vételára 7.200.000.-Ft +Áfa
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 pályázatok kiírására 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjes 5176 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5176
hrsz-ú 314 m2 alapterületű üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében – versenytárgyalás útján – elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 3.200.000.-Ft + Áfa
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 pályázatok kiírására 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjes 5193 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5193
hrsz-ú 1002 m2 alapterületű üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében – versenytárgyalás útján – elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 4.000.000.-Ft +Áfa,
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 pályázatok kiírására 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti 201/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.
szám alatti 201/1 hrsz-ú 1580 m2 alapterületű ingatlant -a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban
történő egyéb épület, udvar megnevezésre történő átnevezését követően- a megtekintett
állapotban, pályázati eljárás keretében – versenytárgyalás útján – elidegenítésre meghirdeti az
alábbi feltételekkel:
a.)
az ingatlan induló vételára 25.600.000.-Ft + Áfa
b.)
licitlépcső: 100.000.-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 az ingatlan átnevezését követő 5 napon belül
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2011.(IX.29.) 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 szolgáló helyiség
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Domino Cafe Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ( sz. adószám: ) által benyújtott bérbevételi ajánlat alapján bérbe adja a
Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú 63 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiséget az alábbi feltételekkel:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2011. év október hó 15. napjától
2014. év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség kezdő éves bérleti díja 600.000.-Ft +áfa, a szerződés értékállósági
záradékkal ellátása mellett,
c)
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti
díjnak megfelelő összeg, 187.500.-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.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2011. október 5.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
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 birtokon belül lévő 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 szeptember hó
01. napjától 2013. év augusztus hó 31. napjáig.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést
megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: 2011. október 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
szándéknyilatkozat a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A szám alatti 438 hrsz-ú ingatlan
elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondoskodás Közhasznú
Egyesület (2006. Balassagyarmat, Kossuth u. 1.) részére a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A szám
alatti 438 hrsz-ú 635 m2 alapterületű lakóház, udvar megnevezésű ingatlant a megtekintett
állapotban elidegeníti alábbi feltételekkel:
a.
az Egyesület által saját tulajdonú ingatlan vásárlására és felújítására benyújtott pályázat
eredményessége,
b.
az ingatlan vételára nettó 5.000.000.-Ft. Az adásvételt áfa fizetési kötelezettség terheli,
mely összeget a hatályban lévő általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény szerint a vevőnek kell megfizetnie.
c.
a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
d.
az ingatlan gázközmű bekötéssel nem rendelkezik, 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 2012. május 30-ig megkötendő
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ady E u. 27.
szám alatti 46/1 hrsz-ú 483 m2 alapterületű irodaház, udvar megnevezésű ingatlant a
megtekintett állapotban, pályázati eljárás keretében – versenytárgyalás útján – elidegenítésre
meghirdeti az alábbi feltételekkel:
a.) az ingatlan induló vételára 12.800.000.-Ft + Áfa
b.) licitlépcső: 100.000.-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 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
az intézmények használatában lévő ingatlanok területének módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli:
- a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet használatába adott, Balassagyarmat
1036/67 hrsz-ú földrészletnek ezen határozat 1. számú melléklete szerinti,
- a Balassi Bálint Gimnázium használatába adott, Balassagyarmat 1649/2 hrsz-ú
földrészletnek ezen határozat 2. számú melléklete szerinti
megosztását.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok megosztási munkáinak
megrendelésére, illetve a megosztást követően az ingatlan-nyilvántartási átvezetés érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a földmérési munkák megrendelésére: 2011. október 10.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Szervezet
(GAMESZ) 134/2009.(V. 27.) számú határozattal elfogadott, a 191/2009.VI.30), a 333/2009.) és a
137/2011.(VI.30) számú határozatokkal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
1) Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló1992. 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) A Képviselő-testület az alapító okirat 3. pontjában a „2660 Balassagyarmat, Trikál József u.4.”
szövegrészt törli, és egyidejűleg a 3. pont kiegészül a ” 2660 Balassagyarmat, József Attila utca
3.” szövegrésszel.
3) Az alapító okirat 6. pontjában az „és Hugyag” szövegrészt törli.

4) A Képviselő-testület az alapító okirat 8. pontját hatályon kívül helyezi.
5) Az alapító okirat 9. pontjában „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerint” szövegrész helyébe „ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szövegrész
lép.
6) a.)
b.)

c.)

Az alapító okirat 10. pontjában a „217/1998.(XII.30.)” szövegrész helyébe
„292/2009.(XII.19.)” szövegrész lép.
Az alapító okirat 10, pontjának táblázatában a „2009. december 31-éig hatályos
szakfeladat-számok” törlésre kerülnek, a „2010. január 1-jétől hatályos szakfeladat-szám”
szövegrész helyébe „Szakfeladat-szám” szövegrész lép.
Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységgel
egészül ki:
- TEÁOR 7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Az intézmény alaptevékenysége körében ellátott feladatok az alábbi szakfeladatokkal
egészülnek ki:
TEÁOR
5629
7712

Szakfeladat
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Gépjármű kölcsönzése (3,5 tonna feletti)

Szakfeladat-szám
562917
562919
562920
771200

7) A képviselő-testület az alapító okirat 11. pontját törli.
8) A képviselő-testület az alapító okirat 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:
a.)
A „TEÁOR 8891 Gyermekek napközbeni ellátása” feladatot törli és kiegészíti a „TEÁOR
5530 Kempingszolgáltatás”, és a
„TEÁOR 9312 Sporttevékenység és támogatása” feladattal.
b.)
A táblázatban
a „2009.december 31-éig hatályos szakfeladat-számok” törlésre
kerülnek, a „2010. január 1-jétől hatályos szakfeladat-szám” szövegrész helyébe
„Szakfeladat-szám” szövegrész lép.
c.)
A táblázatban felsorolt szakfeladatokat az alábbiak szerint módosítja:
- a „TEÁOR 8891 Bölcsődei ellátás 889101” és
- a „TEÁOR 6820 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatokat törli és
kiegészíti a „TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás 553000” és a „TEÁOR 9312 Iskolai,
diáksport-tevékenység és támogatása” szakfeladatokkal.
9) Képviselő-testület az alapító okirat 19. pontját az alábbiak szerint módosítja:
a.)
„Balassagyarmat, Szondi u. 15-17. hrsz. 202/2; 2387 m2 ingatlanrész” szövegrész helyébe
„Balassagyarmat, Szondi u. 17. hrsz. 202/3; 2311 m2 ingatlanrész” szövegrész lép.
b,)
a „Balassagyarmat, Trikál József u. 4. hrsz. 201/1; 1580 m2 alapterületű ingatlanrész”
szövegrészt törli.
c.)
a Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem út 125. szám alatti ingatlanrész „hrsz.1036/36”-ról
„hrsz 1036/67”-re módosul.
10) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően az egységes
alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2011.(IX.29.) 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 1. pontját az alábbiakra módosítja:
„A költségvetési szerv székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.”
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 Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: a 2.) pont tekintetében 2011. október 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító
okiratának preambulumát az alábbira 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)

A Képviselő-testület az alapító okirat 9. pontját hatályon kívül helyezi.

3)

A Képviselő-testület az alapító okirat 10. pontjában „A költségvetési szerv besorolása a
feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint” szövegrészt „A költségvetési szerv gazdálkodási
jogköre” szövegrészre módosítja.

4)

A Képviselő-testület az alapító okirat 14. pontját az alábbiak szerint módosítja.
a) A 14. pontban felsorolt TEÁOR kódok az alábbiakkal egészülnek ki:
▪ TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
▪ TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés
▪ TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
▪ TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység”
b) A táblázatában a „2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész és az
ahhoz tartozó szakfeladat-számok törlésre kerülnek, a „2010. január 1-jétől hatályos”
szövegrész helyébe a „Szakfeladat-számok” szövegrész lép.
c) A táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi TEÁOR kódokkal és szakfeladatszámokkal egészülnek ki:

TEÁOR
TEÁOR 5629
TEÁOR 6820
TEÁOR 8110
TEÁOR 8559
TEÁOR 8560

Szakfeladat
Szakfeladat-szám
Munkahelyi étkeztetés
562917
Nem lakóingatlan bérbeadása
682002
Építményüzemeltetés
811000
M.s.n. egyéb felnőttoktatás
855937
Pedagógiai
szakszolgáltató
856011
tevékenység*
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, külön
megállapodás alapján.
5)

A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának 14. pontjában feltüntetett, „Az intézmény
által az alaptevékenység körében ellátott nevelési feladatok” felsorolást az alábbiak szerint
módosítja:
a) A felsorolás első francia bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép:
- Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, akik
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált
körülmények között nevelhetők és testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve akik a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés
fejlődésének
súlyos
rendellenességével küzdenek.
b) A felsorolás az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„ - Az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó,
felzárkóztató program szerint óvodai fejlesztő programot szervez illetve foglalkozást
biztosít a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 39./D. és 39/E. §-aiban foglaltak alapján”
6) A Képviselő-testület az alapító okirat 15., 16., és 18. pontjait hatályon kívül helyezi.
7) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges
dokumentumok Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő
megküldéséről.
8) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az 5/b.) pontban meghatározott
tevékenység az Intézmény Nevelési Programjába beépítésre kerül.
Határidő: 2011. október 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézet 133/2009.(V. 27.) számú határozattal elfogadott, a 127/2010.(VI.30.)
és a
116/2010.(VI.14.) számú határozatokkal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló1992. 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. A Képviselő-testület az alapító okirat 8. pontját hatályon kívül helyezi.
3. Az alapító okirat 9. pontjában „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerint” szövegrész helyébe „ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szövegrész
lép.
4. a.)

Az alapító okirat 12. pontjának táblázatában a „2009. december 31-éig hatályos szakfeladatszámok” törlésre kerülnek, a „2010. január 1-jétől hatályos szakfeladat-szám” szövegrész
helyébe „Szakfeladat-szám” szövegrész lép.

b)

Az alapító okirat 12. pontjában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységgel
egészülnek ki:
- TEÁOR 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás
- TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- TEÁOR 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
- TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
Az intézmény alaptevékenysége körében ellátott feladatok az alábbi szakfeladatokkal
egészülnek ki:
TEÁOR
5590
5629
6820
7219
8110
9101

Szakfeladat
Egyéb, máshová nem sorolható szálláshelyszolgáltatás
Munkahelyi étkeztetés
Óvodai intézményi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Orvostudományi kísérleti fejlesztés
Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Könyvtári szolgáltatások

Szakfeladat-szám
559099
562917
562912
682001
682002
721923
811000
813000
889943
910123

5. A Képviselő-testület az alapító okirat 13. pontját törli.
6. A Képviselő-testület az alapító okirat 14. pontját törli.
.
7. A Képviselő-testület az alapító okirat 16. pontját törli.
8. A Képviselő-testület az alapító okirat 19. pontját az alábbiak szerint módosítja:
a.)
„2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125., HRSZ.: 1036/36, 16386 m2, HRSZ.:
1036/67. 94.707 m2 kórházi épületek (kivéve a Rendelőintézet elnevezésű, 486 m 2 beépített
alapterületű, 961 m2 összes hasznos alapterületű épület) szövegrész helyébe a „2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125., HRSZ.: 1036/67. 94.707 m2 kórházi épületek
(kivéve a Rendelőintézet elnevezésű, 486 m2 beépített alapterületű, 961 m2 összes hasznos
alapterületű épület)” szövegrész lép.
b,) a „2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd u. 6., HRSZ.: 67/1, 791 m2 Tüdőszűrő állomás”
szövegrészt törli.
c.)
a „2660 Balassagyarmat, Arany János u. 1. fsz. HRSZ.: 1205/1/A/2, 70 m 2 lakás”
szövegrészt törli.
d.)
a „2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond u. 8. I. lh. IV/2., HRSZ.: 946/16/A/11. 54 m 2
lakás” szövegrészt törli.
9. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően az egységes
alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános Iskola
124/2009.(V. 27.) számú határozattal elfogadott, a 104/2010.(VI.23.), a 135/2010.(VII.14.) és a
145/2011.(VII.15.) számú határozatokkal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
1) Az alapító okirat 16. pontja „Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott alapfokú
nevelési-oktatási feladatok” címszavának 2. francia bekezdése helyébe a következő szövegrész
lép:
- Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását, akik a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények
között oktathatók és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdenek, illetve akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdenek.
2) A Képviselő-testület az alapító okirat 28. pontjában a
- „2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 3. hrsz. 17., 1173 m2 területű ingatlan” és a
- „2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 2. hrsz. 1835/106, 13341 m 2 területű ingatlan”
szövegrészeket törli.
3) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően az egységes
alapító okirat elkészítéséről és a további intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
intézmények használatában lévő ingatlanok kiürítéséről
1.

A Képviselő – testület felkéri a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet főigazgató
főorvosát, hogy a
2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd u. 6., HRSZ.: 67/1, 791 m2 Tüdőszűrő állomás,
valamint
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 125 – 127. Hrsz 1036/66 ingatlanon található Sterilizáló,
valamint Ápolási osztály feladatait ellátó
épületek kiürítésére folyamatban lévő eljárást 2012. május 30. napjáig zárja le és a
Önkormányzat részére való tényleges birtokba adásról
gondoskodjon. A tényleges

önkormányzati birtokbavételi az adott ingatlanokhoz, épületekhez kapcsolódó közüzemi díjak,
rezsi és bárminemű egyéb üzemeltetési költségeket a Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézetet terhelik.
2.

A képviselő – testület felkéri az intézmény vezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. május 30.
Felelős: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának
módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított Hivatásos
Tűzoltóság 136/2009. (V. 27.) határozattal elfogadott alapító okiratának preambulumát az
alábbira módosítja:
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1), a 10. § (1) bekezdés g.) pontja és a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény alapján az általa alapított Önkormányzati Tűzoltóság módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:
2) A Képviselő-testület az alapító okirat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
a) Az 5. pont alábbi szövegrésze törlésre kerül:
Szakfeladatok 2009. december 31.:
75166-9 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
b) A „Szakfeladatok 2010. január 1-től” szövegrész törlésre kerül.
c) Az 5. pontban felsorolt alaptevékenységek
szakfeladatokkal egészülnek ki:

az

alábbi

tevékenységekkel,

A költségvetési szerv az alapfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül, tűz- és
kármegelőzést segítő szolgáltatást végezhet térítés ellenében a 37/1997. számú BM
rendelet szerint:
1. Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése;
2. Légzőpalackok töltése;
3. Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése;
4. Tűzoltótömlők nyomáspróbázása;
5. Tűzcsapellenőrzés, karbantartás;
6. Vízeltávolítás, vízszívatás, vízszállítás;
7. Fakivágás;
8. Magasban végzett munka végrehajtása;
9. Épületek, építmények bontási munkálatai;
10.Daruzás;
11.Teherfuvarozás;
12.Rendezvények tűzvédelmi biztosítása;
13.Mozgásképtelen gépjárművek szállítása speciális autómentővel;
14.Tárgykiemelés;
15.Automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával;
16.A tűzoltóság ingatlanainak eseti bérbeadása.

022000: Fakitermelés
360000: Víztermelés – kezelés – ellátás
390001: Talaj- és talajvíz szennyeződésmentesítés
390002: Felszíni víz szennyeződésmentesítése
431100: Bontás
439900: Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
712204: Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
773000: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
802000: Biztonsági rendszer szolgáltatás
Az intézmény szolgáltatási tevékenységét /rendeltetéstől eltérő használatot/ a
tűzoltóparancsnok a belügyminiszter rendeletében, valamint az önkormányzat
vagyongazdálkodásról szóló rendeletében foglalt szabályai szerint engedélyezheti és
köthet szerződést.
3) Az alapító okirat 6. pontja hatályát veszti.
4) Az alapító okirat 7. pontja „A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat”
szövegrészre módosul.
5) Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti.
6) Az alapító okirat 12. pontjának „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján” szövegrésze
helyébe „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” szövegrész lép.
7) Az alapító okirat 17. pontjában az „Egyéb rendelkezések” címszó alatt szereplő „az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13/A. §-a”
szövegrész helyébe „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet 20. §-a” szövegrész lép.
8) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően az
egységes alapító okirat elkészítéséről és a további intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Polgármesteri Hivatala 135/2009. (V. 27.) határozattal elfogadott alapító okiratának
preambulumát az alábbira módosítja:
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés g.) pontjában és a 38. § (1) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján az
alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:
2) A Képviselő-testület az alapító okirat 7. pontját hatályon kívül helyezi.
3) Az alapító okirat 8. pontjának „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz
kapcsolódó funkció szerint” szövegrésze helyébe „A költségvetési szerv gazdálkodási
jogköre” szövegrész lép.

4) Az alapító okirat 10. pontjában a 2009. évi TEÁOR kódok, szakágazati és szakfeladatszámok törlésre kerülnek.
5) A Képviselő-testület az alapító okirat 11. pontját hatályon kívül helyezi.
6) Az alapító okirat 20. pontjában az „Egyéb rendelkezések” címszó alatt szereplő „az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13/A. §-a”
szövegrész helyébe „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet 20. §-a” szövegrész lép.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a sportcélú önkormányzati támogatások elosztását kidolgozó, javaslattevő munkacsoport felállításáról
szóló 108/2011. (V.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportcélú önkormányzati
támogatások elosztását kidolgozó, javaslattevő munkacsoport felállításáról szóló 108/2011.
(V.25.) határozat 2/a pontjának
a) a „9 főből” szövegrészét az alábbi szövegrészre módosítja:
„…11 főből…”
b) sportegyesületeket tartalmazó felsorolását az alábbi pontokkal egészíti ki:
„i. Palóc Pumák Se
j. Palóc Farkasok Se”
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának kiírásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ/2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50./ vezetésére,
igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással, az alábbi feltételekkel:
Pályázati feltétel:
•
•
•

A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy
o nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga,
a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,

•
•
•

pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető
tanfolyam eredményes elvégzése okirattal igazolva,
a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a fent említett
szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,
büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési
programot,
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli
kezeléséről
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való
megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követő 30 napon belül történik
Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. február 1-től 2017. január 31-éig szól.
Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
annak végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet alapján kerül megállapításra (a
pótlékalap 225 %-a).
A pályázatot zárt borítékban, „Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgató” megjelöléssel
Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére kell benyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út
12.)
Felvilágosítás a 06-35-505-930 telefonszámon kérhető Selmeczi Zoltántól, a Humánszolgáltatási
Osztály vezetőjétől.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán
történő közzététel érdekében gondoskodjon a pályázati felhívások megküldéséről.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2011. október 5.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint
módosítja:
a. A Szabályzat 4.1. pontjában a „Beruházási Iroda” szövegrész törlésre kerül.
b. A Szabályzat 4.7. pontja törlésre kerül.
c. A Szabályzat 5.1. pontjában „a Beruházási Iroda vezetőjének” szövegrész helyébe „az
Önkormányzati és Szervezési Osztály vezetőjének” szövegrész kerül.
d. A Szabályzat 5.2. pontja a „Balassagyarmat Város Jegyzője javaslatára” szövegrészt
követően az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„szükség esetén”
e. A Szabályzat 5.4. pontjában „A Beruházási Iroda vezetőjének” szövegrész helyébe „Az
Önkormányzati és Szervezési osztály vezetőjének” szövegrész kerül.

f.
g.

h.
i.

j.
k.

l.

m.
n.
o.
p.
q.
2.

A Szabályzat 5.4. pontjában a „valamint az Önkormányzati és Szervezési Osztállyal
együttműködik” szövegrész törlésre kerül.
A Szabályzat 5.5. pontja a „Polgármesteri Hivatal” szövegrészt követően az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„5.4 pontban rögzítetten”
A Szabályzat 5.5. pontjában „a Beruházási Iroda vezetője” szövegrész helyébe „az
Önkormányzati és Szervezési Osztály” szövegrész lép.
A Szabályzat 6. pontjában a „Beruházási Irodája” szövegrész helyébe az „Önkormányzati
és Szervezési Osztálya” szövegrész kerül, továbbá „A Beruházási Iroda” szövegrész
helyébe „Az Önkormányzati és Szervezési Osztály” szövegrész lép.
A Szabályzat 7.1. pontjában „a Beruházási Iroda” szövegrész helyébe „az Önkormányzati
és Szervezési Osztály” szövegrész kerül.
A Szabályzat 7.2. pontjában „a Beruházási Iroda vezetőjének” szövegrész helyébe „az
Önkormányzati és Szervezési Osztály vezetőjének” szövegrész lép, ezen túl „a
Beruházási Iroda” szövegrész helyébe „az Önkormányzati és Szervezési Osztály”
szövegrész kerül.
A Szabályzat 7.3. pontjában „a Beruházási Iroda vezetője” szövegrész helyébe „az
Önkormányzati és Szervezési Osztály” szövegrész lép, illetve „a Beruházási Iroda”
szövegrész helyébe az „Önkormányzati és Szervezési Osztály” szövegrész kerül.
A Szabályzat 7.5. pontjában „a Beruházási Iroda vezetője” szövegrész helyébe „az
Önkormányzati és Szervezési Osztály” szövegrész lép.
A Szabályzat 7.6. pontjában „A Beruházási Iroda” szövegrész helyébe „Az Önkormányzati
és Szervezési Osztály” szövegrész kerül.
A Szabályzat 7.7. pontjában „a Beruházási Iroda vezetője” szövegrész helyébe „az
Önkormányzati és Szervezési Osztály vezetője” szövegrész lép.
A Szabályzat 9. pontjában „a Beruházási Iroda szakmai segítségével” szövegrész törlésre
kerül.
Ahol a Szabályzat „békéltetési” eljárást említ, ott „közvetítő” eljárást kell érteni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
folyószámla hitelkeret szerződésről szóló 114/2011. (V.25.) határozat módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja az önkormányzat hitelállományával, hitelfelvételi eljárásaival kapcsolatos
tájékoztatót.

2.

A Képviselő – testület a folyószámla hitelkeret
határozatának 3. és 4. pontját hatályon kívül helyezi.

3.

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

szerződésről

szóló

114/2011.(V.25.)

Határidő: 3. pont vonatkozásában 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
52/2011.(III.31.) határozatának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 52/2011.(III.31.) határozatának (továbbiakban:
határozat) módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
a)
b)
c)
d)

2.

A határozat 3. számú jegyzéke helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.
A határozat 6. számú jegyzéke helyébe e határozat 2. számú melléklete lép.
A határozat 8. számú jegyzéke törlésre kerül.
A határozat kiegészül a „Városi Sportcsarnok felújítási munkái” tárgyú közbeszerzéssel –
ezzel a határozat 9. számú jegyzéke lesz -, mely e határozat 3. számú mellékletét
képezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények
2012/2013. tanévi beiskolázásának meghatározásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott egyes
középiskolákban a 2012/2013. tanévben újonnan indítható oktatási-képzési formák, és az
azokra beiskolázható tanulók létszámát a mellékletben foglaltak szerint engedélyezi
meghirdetni.
2) A Képviselő-testület utasítja a középiskolák igazgatóit, hogy a 2012/2013-es felvételi eljárás
során a hivatalos felvételi tájékoztatójukban hívják fel a szülők és a tanulók figyelmét arra,
hogy 2012. április-májusában, a végleges tanulói jelentkezések és az addig módosításra
kerülő, vonatkozó jogszabályok tükrében a fenntartónak joga van a beiskolázásról szóló
határozatának a megváltoztatására. Ezért a Képviselő-testület felszólítja a középiskolák
igazgatóit, hogy e végleges döntés meghozataláig a tanulói beiratkozásokat előjegyzésként
kezeljék és e tényről a szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során teljes körűen tájékoztassák
az érintett szülőket és tanulókat.
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, az
informatikai és egészségügyi szakközépiskolai képzésre 3,0-as tanulmányi eredmény alatt ne
kerüljenek beiskolázásra a tanulók.
4) A nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály esetében a mellékletben szereplő tanulói arányokat
köteles a középiskola betartani az angol, illetve német nyelvekre történő tanulói felvételkor.
5) A Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolában az egészségügyi szakképzés
2012/2013-as tanévben történő elindítása érdekében az intézmény dokumentumainak
módosítását az alábbiak szerint el kell végezni:

a. Át kell dolgozni az intézményi pedagógiai programot, annak részeként a szakmai
programot, helyi tantervet, külön figyelemmel az óratervekre és a szakképzésbe
beszámítható tantárgyakra.
Felelős: Vadkerty Róbert igazgató
Határidő: 2012. május 31.
b. Az iskola nevelési-oktatási feladatainak változását - a jogszabályban rögzített
egyeztetési eljárás betartásával - át kell vezetni az intézmény alapító okiratán.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. május 31.
6) A Képviselő-testület felhatalmazza a nevelési-oktatási intézmények igazgatóit, hogy a
határozat mellékeltében engedélyezett továbbtanulási lehetőségekről tájékoztassák az
érintett diákokat és szüleiket, azzal a figyelemfelhívással egyetemben, hogy a végleges
tanulói jelentkezések és a módosított vonatkozó jogszabályok tükrében a felvételi eljárás
lefolytatása során az intézmény fenntartója fenntartja a jogot a beiskolázási keretszámok
megváltoztatására, a ténylegesen elindítható osztályok, szakmacsoportok meghatározására.
Felelős: Vadkerty Róbert és Borenszkiné Imre Éva igazgatók
Határidő: 2012. június 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Városi Idősek Otthona és Bölcsőde nevének megváltoztatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 2011. november 1-jei hatállyal a Városi Idősek Otthona és Bölcsőde (Továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 1. pontjában
a költségvetési szerv nevét az alábbiakra módosítja:
„Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde”
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamint az intézmény vezetőjét, hogy az Intézmény
nevének megváltoztatásával együtt járó, a működési engedélyezési eljárással összefüggő
feladatokat végezze el, az Intézmény dokumentumaiban a névváltozás átvezetéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2011. október 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 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: 2011. szeptember 30.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 147/2011. (VIII. 30.) határozata
módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott
intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám
miatti, 2010. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2010. és 2011. években
esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
1.

A Képviselő – testület a helyi a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
szóló 147/2011. (VIII. 30.) határozatának (továbbiakban: Határozat) 3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:

A Határozat 3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának
alakulása:
Városi Idősek Otthona
GAMESZ
Összesen
és Bölcsőde
Konyha)
__________________________________________________________________________
2011. január 1.
Létszám (fő):
111,75
14
125,75
Összevonás a Városi Bölcsödével
Feladatátvétel miatt bővülés:
LétszámCsökkentés (fő):
- ebből pályázott:
jelenleg pályázható létszám
(álláshely):
A változást. követően
kialakult létszám:
2011 .07. 01. (fő):

+ 19,50
+ 16

19,50
+ 16

-6
5

-7
2

- 13
7

1

1

2

125,25

23

148,25

4. Az összesített létszám alakulása:
Önkorm.intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága:
Városüzemeltetés:
Mindösszesen:
2.

2011 .01. 01.
1 671,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 848,25 fő

2011. 05. 01.
1 656,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 833,25 fő

2011. 07. 01.
1 374,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 551,25 fő

A Határozat 7. pontja helyébe a következő új rendelkezés lép, egyúttal a Határozat eredeti 7.
bekezdése 8. bekezdésre változik:
A határozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek
megszüntetését is jelenti, melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból
adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik.
Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011 I. félévi működéséről szóló beszámoló
elfogadására
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. 2011. I. félévi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat
városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” című, ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0006
számú pályázatával 773.220.279,- Ft összegű támogatást nyert el az Észak-Magyarországi
Operatív Program Funkcióbővítő településrehabilitáció (ÉMOP-2007-3.1.2./A/2F-2f) című
pályázati konstrukcióból ( továbbiakban: Projekt).
2. Az (1) bekezdésben meghatározott projekt
a. címe: Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem);
b. megvalósítási helyszíneinek pontos címe:
- Déli tehermentesítő út kiépítése: Balassagyarmat, Ady Endre utca; Bajcsy-Zsilinszky
utca; 54, 1613 és 1640 hrsz
- Körforgalom kiépítése a 22 főközlekedési út és a Hunyadi út találkozásánál:
Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca, Rákóczi fejedelem út és Hunyadi utca, Kóvári
út, Ady Endre utca, 22/a főút, Kossuth Lajos utca; 54, 293, 294, 298/19, 335/2, 335/3,
335/5, 348/5, 593, 610/3, 692, 695, 733, 808/2, 817, 836, 1034, 1357/20, 1418, 1419,
1420, 1527, 1528 és 1529 hrsz.
- Rákóczi fejedelem út és a Civitas Fortissima tér felújítása: Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út, Civitas Fortissima tér, Bajcsy-Zsilinszky utca,Deák Ferenc utca,
Bercsényi utca, Köztársaság tér, Madách utca és Szabó Lőrinc utca; 15, 16, 19,
335/5, 443, 444, 449, 477, 510, 511, 512, 513, 1587, 1589, 1602 és 1613 hrsz.
- Óváros tér felújítása, parkolóhelyek kialakítása: Óváros tér, Ipoly utca, Ó utca, Szabó
Lőrinc utca, Szerb utca, Vár utca és Zichy utca; 512,536, 547, 571, 576, 599/3, 617,
626 és 671 hrsz.

- Civitas Fortissima tér 3. épületének felújítása, funkcióváltása: Balassagyarmat, Civitas
Fortissima tér 3.; 1588/2/A/7hrsz.;
c. teljes beruházási költsége: 1.087.970.000,- Ft, mely megegyezik a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költséggel;
d. teljes költségére vonatkozó önkormányzati saját erő: 314.749.721,- Ft, melynek forrása
saját forrás, illetve hitel;
e. pályázatának benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege:
773.220.279,- Ft.
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzati önerő összegét a 2011., 2012 és 2013as évi költségvetésében elkülöníti.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
az Iliny Község Önkormányzatával megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal
jóváhagyja az Iliny Község Önkormányzatával megkötendő megállapodást.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző
MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12., képviseli: Medvácz Lajos polgármester, Patvarc Község önkormányzata, ( 2668.
Patvarc, Gyarmati u. 48., képviseletében: Bernáth Kornélia polgármester) valamint Ipolyszög község
önkormányzata ( 2660. Ipolyszög, Fő u. 36., képviseletében: Wágnerné Fejes Mária polgármester)
(Továbbiakban együttesen: Fenntartó), valamint Iliny Község Önkormányzata (2675 Iliny,
Kossuth út 17., képviseli: Dovicsin Ottó polgármester), (Továbbiakban: községi önkormányzat)
között az általános iskolai feladatok ellátására az alábbi feltételekkel:
1./ A községi önkormányzat és a Fenntartó megállapodnak abban, hogy amennyiben a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Továbbiakban: Kt.) 26. §- ában meghatározott általános iskolai
feladatok 2011. szeptember 1. napjától az Iliny község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező,
tanköteles korú gyermekek részére a Kiss Árpád Általános Iskola és tagintézményeiben kerülnek
biztosításra, annak eljárásra és finanszírozására az e megállapodásban foglaltak szerint kerül sor.
2./ Fenntartó vállalja – az adminisztrációs és elszámolói kérdések vonatkozásában Balassagyarmat
Város Önkormányzata -, hogy
a)
az ilinyi tanulók részére a balassagyarmati intézményben tanulókkal azonos feltételek
biztosításával, a hatályos közoktatási törvényben előírtaknak, s az ott meghatározott
szakmai előírásoknak megfelelően látja el a közoktatási feladatokat,

b)
c)
d)

a megállapodás hatálya alá eső gyerekek az oktatást ingyenesen vehetik igénybe,
az alapfokú oktatáshoz biztosított - a költségvetési törvényben normatív módon
meghatározott - állami támogatást közvetlenül igényli az ilinyi tanulók jogán is,
az állami normatív és kiegészítő támogatások elszámolásáról gondoskodik, arról, a
beszámoló elkészítését követően írásban tájékoztatja a községi önkormányzatot,
amely egyben a községi önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség elszámolását is
jelenti

3./ A községi önkormányzata vállalja, hogy
a)

b)

c)

a Fenntartó fenntartásában működő általános iskolába beíratandó tanulók adatait a
beíratást megelőzően 15 nappal közli a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatójával, a
gyermek elhelyezésének lehetőségéről személyesen egyeztet
a balassagyarmati általános iskolába beíratandó tanuló nevelésével-oktatásával
összefüggő, azt befolyásoló minden adatot, tényt és információt - a beírtatási szándék
közlésével egyidejűleg - közöl az önkormányzattal illetve az iskola igazgatójával
a központi, az adott feladatmutató alapján a Fenntartót megillető normatív állami
hozzájárulás összege és a tanulók oktatásával, speciális nevelési igényeivel
kapcsolatban felmerülő, normatíván felül felmerülő oktatás – nevelési költségek,
élelmezési költségek kiadás és bevételi különbözetét megtéríti. A községi
önkormányzat kifejezetten kijelenti, hogy megismerte a Balassagyarmat – Ipolyszög –
Patvarc Közoktatási Társulás társulási megállapodásának ( továbbiakban: Társulási
megállapodás) finanszírozási eljárást részletező rendelkezéseit, melyet magára nézve
kötelezőnek ismer el, az előlegezési, elszámolási, finanszírozási eljárást annak
ismeretében végzi el.

4./ Iliny Község Önkormányzata tudomással bír arról, hogy a 3/c-) pontokban meghatározott községi
önkormányzati fizetési kötelezettség alapján Balassagyarmat Város Önkormányzatának átutalt összeg
fejlesztési forrást nem tartalmaz.
5./ Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Társulási megállapodásnak az e megállapodás
3.c.)pontjában megjelölt része vonatkozásában módosítást történik, felek kötelesek jelen
megállapodást felülvizsgálni.
6./ A megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Balassagyarmat Város Önkormányzata a 196/2011.(IX.29.) határozatával,
Patvarc Község Önkormányzata a 40/2011.(IX.26.) határozatával
Ipolyszög Község Önkormányzata a 55/2011.(IX.27.) határozatával
Iliny Község Önkormányzata a …../2011.(IX…..) határozatával jóváhagyólag
megállapodást.
Balassagyarmat, 2011. szeptember 30.
Medvácz Lajos sk.
Balassagyarmat Város Polgármestere

elfogadta

Iliny, 2011. szeptember 30.
Dovicsin Ottó sk.
Iliny Község Polgármestere

Patvarc, 2011. szeptember 30.

Ipolyszög, 2011. szeptember 30.

Bernáth Kornélia sk.
Patvarc Község Polgármestere

Wágnerné Fejes Mária
Ipolyszög Község Polgármestere

Ellenjegyzem:
Dr. Tőzsér Zsolt sk.
jegyző

Kristóf Edit sk.
körjegyző

a

A Megállapodásban foglaltakat megismertem, arról tudomással bírok, annak végrehajtása során az
abban foglaltakat maradéktalanul betartom:
Görög Imréné sk.
a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Helyi Közösségi Közlekedés Fejlesztési Koncepciójáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja e határozat mellékletét
képező tartalommal Balassagyarmat Város Helyi Közösségi Közlekedés Fejlesztési Koncepcióját.
1.

Felkéri a polgármestert, hogy a Koncepcióban megfogalmazott forgalomszervezési elveknek és
szolgáltatási paramétereknek megfelelő tartalommal készíttesse elő 2012 év első félévében a
2013. év január 1.-től induló időszakra szólóan a helyi közösségi közlekedés ajánlattételi
felhívását, a közszolgáltató kiválasztása érdekében.

2.

Javasolja a Nógrád Volán ZRT közszolgáltatóval a 2010-11-es években a közszolgáltatáson
keletkezett deficit kezelésével, és a 2012. évi menetrend összeállításával kapcsolatos
tárgyalásokon a Koncepció értékelő részének megállapításait figyelembe venni.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás alatt”
adóbevallásainak, beszámolójának, vagyonfelosztási javaslatának, zárójelentésének
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint alapító – elfogadja a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás alatt” adóbevallásait,
beszámolóját, vagyonfelosztási javaslatát, zárójelentését. A cég iratanyagának őrzését az alapító
ingyenesen vállalja a Balassagyarmat, Óváros tér 15. szám alatti ingatlanban.
2.) A Képviselő-testület utasítja a Végelszámolót, gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő: 2011. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Vida Tibor végelszámoló
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2011.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a.) csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt
2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztönpályázathoz,
b.) az ösztöndíj odaítélésére – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle
Sándor Alapkezelő által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe vételével –
pályázatot ír ki,
c.) a fenti célra az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a szociális előirányzaton
belül 3.000.-000.- Ft-ot biztosít.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. október 17. (a pályázat közzétételére)
2011. december 5. (a pályázat elbírálására)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2011. (X.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi beszámolóját.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2011. (X.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezete beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a beszámolóban foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezete 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2011. (X.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. 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 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan
kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. december 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2011. (X.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi
belső ellenőrzési tervének módosításáról
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 tervének módosítását.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan
kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a további módosításra vonatkozóan.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. december 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2011. (X.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának
2011-2015. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011-2015. évekre vonatkozó
stratégiai ellenőrzési tervének módosítását.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a stratégiai tervben foglaltak végrehajtását
folyamatosan kísérje figyelemmel és szükség esetén tegyen javaslatot a további módosításra
vonatkozóan.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2015. december 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete
205/2011. (X. 28.) határozata
magán kezdeményezésű emléktábla állítás véleményezéséről

1.)Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyet ért azzal, hogy Dr.
Pfannenwald Mátyás, szülész nőgyógyász főorvos áldozatos egészségszervező és gyógyító, irányító
munkájának emlékét emléktábla örökítse meg egykori lakóháza ( 2660. Balassagyarmat, Nagy Iván u.
5.) falán.
2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az indítványozót, özv. Csedő Gáborné, sz.
Pfannenwald Máriát tájékoztassa a Képviselő-testület álláspontjáról.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2011.(X.28.) határozata
a Balassagyarmat, 8659/24 hrsz-ú ingatlanból részterület elidegenítésére
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő Balassagyarmat, 8659/24 hrsz-ú, 2859 m2 területű „út” megnevezésű ingatlanból megosztás
után a 2. számú mellékleten jelölt ~ 200 m2 nagyságú részterületet kivon a forgalomképtelen
vagyoni körből és átsorolja a forgalomképes vagyoni körbe „beépítetlen terület” megnevezéssel.
2. A Képviselő testület a 8659/24 hrsz-ú ingatlanból ~ 200 m2 területet megosztás után elidegenít
Guth Szabolcs Nógrádmarcal, Ady E. u. 45. szám alatti lakosnak az alábbi feltételekkel:
a) a terület vételára 300 Ft/m2 + ÁFA, mely összeget a vevőnek az adásvételi szerződés
aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni,
b) a telekhatár-rendezési munkarészének elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő feladata
és költsége,
c) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
3. a Képviselő-testület a fenti feltételek melletti értékesítést 2012. június 30-ig történő adásvételi
szerződéskötés esetén tartja fenn.
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a telekmegosztással kapcsolatos munkák elvégzése
után, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. (IV.27.)
számú önkormányzati rendeletnek megfelelően a változást vezettesse át és az adásvétellel
kapcsolatos feladatokat bonyolítsa le.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2011. (X.28.) határozata
a Balassagyarmat, Kóvári u. 3. szám alatti 177 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 3.
szám alatti 177 hrsz-ú 669 m2 alapterületű épület, udvar megnevezésű ingatlant a megtekintett
állapotban, pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az
alábbi feltételekkel:

a.)
b.)
c.)
d.)
2.

3.

az ingatlan induló vételára 16.000.000.-Ft +Áfa
licitlépcső: 100.000.-Ft,
a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,

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.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: a pályázat kiírására 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2011.(X.28.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú helyiség
elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata tulajdonát képező, Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiséget nem kívánja elidegeníteni.

2.

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

Határidő: 2011. november 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2011.(X.28.) határozata
a Civitas Fortissima tér 3. szám alatti 1588/2/A/7 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Civitas
Fortissima tér 3. szám alatti 1588/2/A/7 hrsz-ú 136 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló
helyiséget a MIL-ESZ Textil Kft. (Balassagyarmat, Arany J. u. 64.) részére bérbe adja az alábbi
feltételekkel:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2011. év október hó 16. napjától 2012.
év április hó 15. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség bérleti díj összege közös megállapodás alapján: 16.000.-Ft/hó + áfa,
c)
a helyiségbérleti szerződés csak rendkívüli felmondással mondható fel
d)
a bérleti szerződés időtartama alatt a fűtési költség a bérlőt terheli, a szerződés
megkötéséig Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 1174101715450346 költségvetési számlájára fűtési előleg címén 500.000.-Ft-ot köteles befizetni,
e)
a közüzemi díjakat (vízdíj, áramdíj) számla ellenében a bérbeadó részére fizeti meg.

2. A Képviselő-testület eltekint helyiségbérleti szerződés közjegyezői okiratba történő foglalásától.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

Határidő:

a kiértesítésre: 2011. november 4.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2011. (X. 28.) határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek vagyonkezeléséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert,
hogy az Ipoly erdő Zrt-vel erdészeti szakszemélyzet megbízása tárgyban 2006. 03.16-án és
2009.06.03-án kötött megállapodásokat megszüntesse.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az Ipoly Erdő Zrt-vel az Önkormányzati tulajdonú erdők vonatkozásában a mellékelt
tartalommal kijelölés útján létrejövő térítésmentes Vagyonkezelési szerződést kössön – az
illetékes szervek és hatóságok hozzájárulásának megérkezését követően – 2012. január 1.
napjától.
Határidő: 2. pont tekintetében 2011. november 5. a hozzájárulás kérés megküldésére
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
211/2011. (X. 28.) határozata
a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Óváros tér
4. földszint 3. (Hrsz: 551/2/A/3) ajtószám alatti 34 m 2 alapterületű, egy szobás komfort nélküli
komfortfokozatú lakást Imre Péter (szül.: 1949.; an.: Berki Róza) és Holczer Melinda (szül.:
1971.; an.: Táborhelyi Magdolna) részére 2011. november 15-től kezdődően 2012.
szeptember 30-ig térítésmentesen használatába adja, azzal a megkötéssel, hogy saját
költségükön a lakhatási feltételeket biztosítják.
(2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, annak érdekében, hogy a családgondozója havonta
ellenőrizze Imre Péter és Holczer Melinda klienseit, és erről a szolgálat tájékoztassa az
Önkormányzatot.
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. november 10.
a lakáshasználati szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2011.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

november 15.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2011.(X.27.) határozata
Pálinkás Katalin – a Madách Imre Városi Könyvtárban igazgatója – intézményben fennálló
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25. §. (2) bek. a./ pontja alapján Pálinkás Katalin –
2660. Balassagyarmat, Szabó püspök u. 28. szám alatti lakos – Madách Imre Könyvtárban
fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2011. december 29-ei hatállyal
közös megegyezéssel megszünteti.
2. A határozat ellen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 202. §. (1) bek. b./
pontja alapján a közléstől számított 30 napon belül a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságnál lehet
keresetlevelet előterjeszteni.
3. A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki az Igazgató Asszony több éves, magas színvonalú
vezetői tevékenységéért.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert
megtételére.

a

szükséges

munkáltatói

intézkedések

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2011. (X. 28.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a
Madách Imre Városi Könyvtár/2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50./ vezetésére, igazgatói
beosztással, magasabb vezetői megbízással, az alábbi feltételekkel:
Pályázati feltétel:
•
•
•

szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
főiskolai könyvtárosi képzettség,

a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, illetve a
2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat
szükséges,
• büntetlen előélet
A pályázathoz csatolni kell:
-

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

-

helyzetelemzésből
kiinduló,
fejlesztési
elképzeléseket
megfogalmazó vezetési programot,
a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek
másolatát,
a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak
pályázati eljáráson belüli kezeléséről
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való
megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 30 napon belül
Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. február 1-től 2017. január 31-éig szól.
Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
annak végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet alapján kerül megállapításra (a
pótlékalap 225 %-a).
A pályázatot zárt borítékban, „Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel
Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12./
Felvilágosítás a 06-35-505-930 telefonszámon kérhető Selmeczi Zoltántól, a Humánszolgáltatási
Osztály vezetőjétől.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán
történő közzététel érdekében gondoskodjon a pályázati felhívások megküldéséről.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2011. november 5.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2011.(X.28.) határozata
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal előzetesen jóváhagyja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft Szervezeti és működési
szabályzatát, azzal, hogy a határozatképes Felügyelő Bizottsági ülés megtartását követően
ismételten napirendjére tűzi.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamint az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: a 2. pont vonatkozásában 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, valamint a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft ügyvezetője
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2011.(X.28.) határozata
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft Javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal előzetesen jóváhagyja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft
Javadalmazási szabályzatát, azzal, hogy a határozatképes Felügyelő Bizottsági ülés
megtartását követően ismételten napirendjére tűzi.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamint az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a 2. pont vonatkozásában 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft ügyvezetője
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
216/2011.(X.28.) határozata
a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló határozat kiegészítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat
városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú pályázat megvalósításához
szükséges saját forrás biztosításáról szóló 195/2011. (IX.29.) határozatát ( továbbiakban:
Határozat) az alábbiak szerint egészíti ki:
A Határozat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép:
-

a Képviselő–testület a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft, mint projekt partner
részéről nyújtandó biztosítékot jelzálogjog formájában, 140 millió forint értékben a projekt
partnertől átvállalja. A jelzálogjoggal megterhelésre kerülő ingatlan pontos megjelöléséről,
valamint a jelzálogjog konkrét összegéről a Képviselő – testület a későbbiekben határoz.

A Határozat az alábbi 5. ponttal az alábbi szövegrésszel egészül ki:
-

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal átvezetett
Konzorciumi megállapodás aláírására, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.

2. A Képviselő-testület a kiegészített határozatot előzetesen jóváhagyja, azzal, hogy a
határozatképes Felügyelő Bizottsági ülés megtartását követően ismételten napirendjére tűzi.
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
217/2011.(X.28.) határozata
Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója címmel megvalósuló
projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására szóló szerződés
megkötéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft között a Svájci –

Magyar Együttműködési Program keretében Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának
rekonstrukciója címmel megvalósuló projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok
ellátására szóló megbízási szerződés megkötésre kerüljön, az alábbi feltételekkel:
a. a megbízási díj összege nettó 22.469.097 forint
b. a szerződés megkötése előtt szükséges kikéri a Váti Non – profit Kft előzetes
jóváhagyását
2.

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

Határidő: 2011. november 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
218/2011.(X.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló többször módosított 52/2011.(III.31.) határozatának
(továbbiakban: határozat) módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
a) A határozat 4. számú jegyzéke az alábbiak szerint módosul: a 4. számú jegyzékben
átvezetésre kerül a Közbeszerzési szabályzat 2011. szeptemberi képviselő – testületi
ülésén tett módosítása; a közbeszerzés becsült nettó értéke 855.040.000.- forintra
módosul, míg a közbeszerzés várható időpontjai 2011. decemberi felhívás megküldésre
és 2013. júniusi tervezett befejezésre változna.
b) A határozat 6. számú jegyzéke törlésre kerül.
c) A határozat 7. számú jegyzéke törlésre kerül.

2.

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

Határidő: 2011.november 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
219/2011.(X.28.) határozata
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Polgármesteri Hivatalának - 18/2010.(I.26.) határozattal jóváhagyott és a 95/2010.(V.26.), és a
32/2011.(III.31.)
számú határozatokkal
módosított – Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1. Az SZMSZ preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:
„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 államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 20.
§-ában meghatározottak figyelembevételével 135/2009.(V.27.) határozattal jóváhagyott alapító
okiratban foglaltak részletezésére megalkotott és a 18/2010. (I. 26.) határozatával jóváhagyott

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:”

és

Működési

Szabályzatát

2. Az SZMSZ I. fejezet „2. A Hivatal jogállása, irányítása” alcím az alábbi 9. ponttal egészül ki, a
jelenlegi 9. pont számozása „10.” pontra módosul.
„9. 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;
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.”
3. A Képviselő-testület az SZMSZ I. fejezet „ A Hivatal Alaptevékenysége” 2. pontjában a 2009.
december 31-ig hatályos TEÁOR kódot, az alaptevékenységi szakágazat és szakfeladat–
számokat törli.
4. A Képviselő-testület az SZMSZ II. fejezet 10. pontjában az „Ipolyszög” szövegrészt törli.
5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. november 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
220/2011.(X. 28.) határozata
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának véleményezését végző
szakmai bizottság tagjainak megbízásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának véleményezését végző szakmai
bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1./

•

Kiss Lászlót, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakmai
tanácsadóját, a közművelődési szakértői névjegyzékbe, a 18/2000. (XII.18.) NKÖM rendelet
alapján bejegyzett szakértőt (szakértői engedélyének száma: 29408-3/2008.),

•

Szakonyi Juliannát, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Közalkalmazotti Tanácsának
tagját, valamint

•

Andrássy Nórát, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. kulturális csoportvezetőjét, a
Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezetének delegáltját.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2011. (X. 28.) 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
2011. november 4.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2011.(X.28.) határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnek "A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése
az Észak-Magyarországi régióban (ÉMOP-4.1.2/A-11.)" címmel benyújtandó pályázat
megvalósítására létrejött konzorciumhoz való csatlakozása támogatásáról szóló 122/2011.
(VI.30.) határozat kiegészítéséről
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház
– Rendelőintézetnek "A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-Magyarországi
régióban (ÉMOP-4.1.2/A-11.)" címmel benyújtandó pályázat megvalósítására létrejött
konzorciumhoz való csatlakozása támogatásáról szóló 122/2011. (VI.30.) határozat 1. pontja
második mondatát az „önerő (5 %)” szövegrészt követően az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
„…23.684.211.-Ft…”

2./

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az intézmény főigazgató
főorvosa és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója
részére.

Határidő: 2011. október 31. (a 2. pont tekintetében)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
223/2011.(X.28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Polgármesteri Hivatala 184/2011.(IX.29.) határozattal módosított és a 135/2009.(V.27.)
határozattal elfogadott alapító okirat 10. pontjában az alábbi szakfeladatok megnevezését az
alábbiak szerint módosítja:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

a 842521 számú szakfeladat „Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás”
megnevezése „Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása”,
a 854234 számú szakfeladat „Szociális ösztöndíj” megnevezése „Szociális ösztöndíjak”,
a 890121 számú szakfeladat „Fizikai és információs akadálymentesítést segítő
programok és támogatások” megnevezése „Fizikai és információs akadálymentesítést
segítő programok, támogatások”,
a 890441 számú szakfeladat „Közcélú foglalkoztatás” megnevezése „Rövid időtartamú
közfoglalkoztatás”,
a 890442 számú szakfeladat „Közhasznú foglalkoztatás” megnevezése „Bérpótló
juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”,
a 890443 számú szakfeladat „Közmunka” megnevezése „Egyéb közfoglalkoztatás”,

2) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően az
egységes alapító okirat elkészítéséről és a további intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. november 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
224/2011.(X.28.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona és
Bölcsőde 191/2011.(IX.29.) határozattal módosított és a 172/2010. (IX.29.) határozattal elfogadott
alapító okirat 11. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alapvető szakágazatra vonatkozó rendelkezését az
alábbiak szerint pontosítja:
„Alapvető szakágazat: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (alapvető)
889110 Bölcsődei ellátás”
2.) A Képviselő-testület a „Bölcsődei ellátás” szakfeladat-számát „889101” szakfeladat-számra
módosítja.
3.) A Képviselő-testület a „889921 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
szociális étkeztetés”szakfeladat megnevezését „Szociális étkeztetés” megnevezésre módosítja.
4.) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően az egységes
alapító okirat elkészítéséről és a további intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. november 10
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
225/2011.(XI.03.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 214/2011.(X.28.)
határozatát és az e határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmati
Városfejlesztő Kft. Szervezeti és működési szabályzatát.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a 2. pont vonatkozásában 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, valamint a
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
226/2011.(XI.03.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Javadalmazási szabályzatának
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 215/2011.(X.28.)
határozatát és az e határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmati
Városfejlesztő Kft. Javadalmazási szabályzatát.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a 2. pont vonatkozásában 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, valamint a
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
227/2011.(XI.03.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (I. ütem)” tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló határozat kiegészítéséről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 216/2011.(X.28.)
határozatát és a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (I. ütem)”
tárgyú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló 195/2011.(IX.29.)
határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint egészíti ki:
A Határozat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép:
„A Képviselő-testület a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft., mint projekt partner részéről
nyújtandó biztosítékot jelzálogjog formájában, 140 millió forint értékben a projekt partnertől
átvállalja. A jelzálogjoggal megterhelésre kerülő ingatlan pontos megjelöléséről, valamint a

jelzálogjog konkrét összegéről a Képviselő-testület a későbbiekben határoz.”
A Határozat az alábbi 5. ponttal egészül ki:
„5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal átvezetett Konzorciumi
megállapodás aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.”
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
228/2011.(XI.03.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója címmel megvalósuló
projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására szóló szerződés
megkötéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 217/2011.(X.28.)
határozatát és hozzájárul ahhoz, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és a
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. között a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásnak rekonstrukciója címmel megvalósuló
projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására szóló megbízási szerződés
megkötésre kerüljön, az alábbi feltételekkel:
a. a megbízási díj összege nettó 22.469.097.- forint
b. a szerződés megkötése előtt szükséges kikérni a Váti Non-profit Kft. előzetes jóváhagyását.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. november 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
229/2011.(XI.03.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő
Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 5 főben állapítja meg és az eddigi tagok mellé a
bizottságba az alábbi 2 tag 2014. szeptember 30. napjáig történő megválasztásáról dönt:
1.) Fazekas János (lakik: 2660 Balassagyarmat, Bercsényi u. 26.)
2.) Horthy István (lakik: 2660 Balassagyarmat, Szontágh P. út 6/B.)

2.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okiraton a változtatás átvezetéséről
gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

3.

A Képviselő-testület felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy Ügyrendjében a szükséges
módosítások átvezetéséről a soron következő ülésén döntsön.

Határidő: 2011. november 15.
Felelős: a 2. pont tekintetében a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetése I.-III. negyedévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetése I.-III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét
képező 1-9. számú mellékletekkel - elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2011. november 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
231/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját megtárgyalta és azt az 1 - 5. számú mellékletek szerint
elfogadja.

2.

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés elkészítése során - figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló törvény várható sarkalatos változásaira - elkülönített szempont
rendszert határoz meg a várhatóan önkormányzatnál maradó, és az állami fenntartásba kerülő
feladatokra, intézményekre vonatkozóan.

3.

A Képviselő-testület változatlanul kiemelt fontosságúnak tartja az önkormányzat
működőképességének megőrzését, és azon feladatai ellátásának biztosítását, amelyek 2012.
évben is kötelezően ellátandók lesznek.

4.

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi szempontokat és
feladatokat határozza meg:
•

Amíg az önkormányzatok hosszútávú működésének feltételei: forrásai és feladatai nem
véglegeződnek, a jelenlegi struktúra működtetését csak a legszigorúbb takarékossági
intézkedések betartásával lehet biztosítani.

•

A várhatósan tartósan önkormányzati fenntartásban maradó intézményeknél a gazdaságos
feladatellátás hosszútávú feltételeinek megteremtését kell szem előtt tartani. Ennek
érdekében, felül kell vizsgálni a működtetéshez kapcsolódó infrastruktúrát, intézmény
szerkezetet, személyi feltételeket, továbbá minden egyéb területet, a gazdaságosság és
hatékonyság javítása érdekében.

5.

•

Az átadásra kerülő intézményeknél a gazdálkodásukra vonatkozóan átmeneti szabályozást
kell kidolgozni, amely megfelelő kontroll mellett biztosítja a működőképesség megőrzését és a
kötelező feladatok jogszabályi előírásokkal összhangban történő ellátását.

•

Az önkormányzatnál a kapacitások jobb kihasználása és a fejlesztéshez szükséges bevételek
biztosítása érdekében,
- tekintettel a feladat átalakulás eredményeként a
felszabadult/felszabaduló épületekre is - keresni kell az ingatlanok hasznosításának
alternatíváit.

•

Valamennyi intézményre vonatkozó, egységes szabályozást kell kidolgozni a vagyon
alapfeladaton túli használatának feltételeiről, és a fizetendő térítés mértékéről.

•

Az önkormányzat működési célokra fordítható hitelkerete a jelenlegi mértéken túl nem
emelhető. Ezt a korlátot költségvetés összeállítása során a működési hiány mértékénél és
annak finanszírozásánál figyelembe kell venni.

•

A helyi adóbevételeknél érzékelhető nagyfokú bizonytalanság miatt a költségvetésben
jelentős tartalék képzésére van szükség.

•

A 2012. évi költségvetést megalapozó intézkedéseket az intézmények vezetői kötelesek
megtenni.

•

Törekedni kell a bevételi lehetőségek bővítésére és továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani
a hosszabb távon rendszeres bevételt jelentő források feltárására.

•

A kulturális és sport támogatások rendszerét felül kell vizsgálni, melynek során
messzemenően figyelembe kell venni az önkormányzat teherbíró képességét és a támogatás
eredményességét.

•

A koncepcióban meghatározott, már folyamatban lévő fejlesztések teljes megvalósításához
szükséges önerő biztosítása érdekében, - a megvalósítás folyamatához igazodóan - a
meglévő fejlesztési hitelforrások kiegészítéséről gondoskodni kell.

•

A fejlesztési önerő csökkentése érdekében, valamennyi pótlólagos forrás kiegészítő pályázati
lehetőséget igénybe kell venni. A megvalósítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy
a költségek a tervezett mértéken belül maradjanak.

•

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.

•

Pályázatot benyújtani elsősorban a tartósan kötelező önkormányzati
színvonalának és gazdaságosságának javítása érdekében kell.

feladatellátás

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

Határidő: a 2012. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
232/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2010 – 2011 évi beszámolójának elfogadásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2010 – 2011 évi
beszámolóját.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
233/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
Hugyag Község Önkormányzatának a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulásból történő
kizárásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászati Alapellátási
Intézményi Társulás Megállapodásának 7.4 pontja alapján hozzájárul Hugyag Község
Önkormányzatának a Társulásból 2011. december 31. 2012. január 1. fordulónappal történő
kizárásához.

2.

A Képviselő–testület hozzájárul a kizárás következményeként szükséges változtatásoknak a
Megállapodásban történő átvezetéséhez.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
234/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás által üzemeltetett ellátási rendszer átalakításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Balassagyarmat Város
polgármesterét, kezdeményezzen egyeztetéseket a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás
tagjaival, a körzetekben foglalkoztatott orvosokkal és az érintett szakhatóságokkal a Társulás
által üzemeltetett ellátási rendszer átalakításáról különös tekintettel a jelenleg meglévő három
körzet két körzetté történő átalakítására és az így átalakult körzetek esetleges privatizációjára.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. december 16.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
235/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatatói pályázatának véleményezését végző szakmai
bizottság tagjainak megbízásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár

intézményvezetői pályázatának véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
6. Molnár Évát, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatóját,
7. Havaj B. Máriát a Madách Imre Városi Könyvtár feldolgozó csoportvezetőjét,
8. Dankóné Mészáros Katalint a Balassi Bálint Gimnázium könyvtárosát.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
236/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról
1.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportintézmények
(továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 22. pontjából törli „a 2660 Balassagyarmat, Ady
Endre u. 27., hrsz. 46/2; 757 m2 ingatlan” szövegrészt.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az Intézmény vezetőjét tájékoztassa,
valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: a 2.) pont tekintetében 2011. december 10.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
237/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Bástya u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bástya u. 8.
fsz. 3. ajtószám, 662/1/A/3 hrsz. alatti, 64 m2 alapterületű félkomfortos ingatlant a megtekintett
állapotban, bruttó: 4.375.000.- Ft, azaz Négymillió-háromszázhetvenötezer forint forgalmi értéken
elidegeníti Baranyi Jánosné (született:, anyja neve: ) ajtószám alatti lakos részére, az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló –többször
módosított- 14/1997.(IV.09.) rendelet 3.§-ában foglalt alábbi feltételekkel:
-

-

a szerződéskötés időpontjában a fenti ingatlanra közüzemi; adó és köztartozás nem áll fenn.
vételár 10 %-át, azaz a 437.500.- forintot (a vevő ajánlata alapján) a vevő egy összegben
szerződéskötéskor teljesíti.
fennmaradó vételárhátralékot évi 10 % kamat terheli.
vételárhátralékot, valamint a kamatot havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
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.
szerződéskötéssel és ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt
terhelik.

2.) A Képviselő-testület az ajánlatát 2012. január 31-ig tartja fenn.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: az 1. pont tekintetében a kiértesítésre 2011. december 15.
az 1. pont tekintetében a szerződéskötésre 2012. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
238/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti 109 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 2011. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
239/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41. B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű (kettő + 3 fél szoba, konyha, étkező, szélfogó, 2
közlekedő, kamraszekrény, fürdőszoba, WC, helyiségekből álló) összkomfortos komfortfokozatú
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 2011. december 15.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
240/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
I. emelet 3. ajtószám alatti 53 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 2011. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
241/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy .u. 41. B. I. em. 5. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy.
u. 41. B. I. em. 5. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű komfortos lakást szakember elhelyezés
céljából - önkormányzati érdekből- a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Lovas Tamás (sz: ; an: ) részére költségelven, meghatározott időtartamra 2012. január 1-től
kezdődően, 2016. december 31-ig, ezen belül a Balassagyarmat Város Önkormányzata
Hivatásos Tűzoltóságánál közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig bérbe adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: kiértesítésre: 2011. december 15.
szerződés megkötésére: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
242/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a

Balassagyarmat város belterületi útjainak 2011-2012. évi téli síkosságmentesítéséről
szóló vállalkozási szerződés megkötéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Balassagyarmat város
belterületi útjainak 2011-2012. évi téli síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződést, és
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Városüzemeltetési Kft-vel a vállalkozási szerződést
aláírja a mellékelt tartalommal.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
243/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Ipolyszög Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai
Nevelési Intézményi Társulással szemben fennálló kötelezettségeinek elengedéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. (IV. 27.) rendelet 31. § (4) bekezdés b) pontja
alapján méltányosságból elengedi Ipolyszög Község Önkormányzatának a Balassagyarmat,
Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulásnak 2010. évre vonatkozóan a
balassagyarmati óvodákban ellátott, ipolyszögi lakóhellyel rendelkező bejáró gyermekek
után e jogcímen fizetendő hozzájárulást (beleértve ezen gyermekek étkeztetését is), melynek
összege 1.055.700 Ft, továbbá a képviselő-testület lemond az ilyen jogcímen 2011-ben, illetve a
2011/2012-es nevelési év vonatkozásában fennálló követeléséről.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy dolgozzon ki egy egységes
rendszert, mely minden – a balassagyarmati óvodába bejáró gyermekek után felmerülő – fizetési
kötelezettséget rendezi, minden település vonatkozásában. Ez a fizetési rendszer a 2012/2013as nevelési évtől egységesen érvényesítésre kerüljön minden település vonatkozásában.
3.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 2. pont tekintetében: 2012. május
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
244/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Patvarc Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési
Intézményi Társulással szemben fennálló kötelezettségeinek elengedéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. (IV. 27.) rendelet 31. § (4) bekezdés b) pontja
alapján méltányosságból elengedi Patvarc Község Önkormányzatának a Balassagyarmat,
Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulásnak 2010. évre vonatkozóan a
balassagyarmati óvodákban ellátott, patvarci lakóhellyel rendelkező bejáró gyermekek
után e jogcímen fizetendő hozzájárulást (beleértve ezen gyermekek étkeztetését is), melynek
összege 1.617.458 Ft, továbbá a képviselő-testület lemond az ilyen jogcímen 2011-ben, illetve a
2011/2012-es nevelési év vonatkozásában fennálló követeléséről.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy dolgozzon ki egy egységes
rendszert, mely minden – a balassagyarmati óvodába bejáró gyermekek után felmerülő – fizetési

kötelezettséget rendezi, minden település vonatkozásában. Ez a fizetési rendszer a 2012/2013as nevelési évtől egységesen érvényesítésre kerüljön minden település vonatkozásában.
3.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 2. pont tekintetében: 2012. május
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
245/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Becskereki Friderika, 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 nyújtsa be
pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2011. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
246/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Olicsek Zoltán, 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 nyújtsa be
pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.

Határidő: a 3. pont tekintetében 2011. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
247/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Babcsán Mercédesz, 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 nyújtsa be
pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2011. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
248/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Gulyás Enikő Boglárka, 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 nyújtsa be
pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2011. december 12.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
249/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Rusznák Tibor, 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 nyújtsa be
pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2011. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
250/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Sándor Barnabás Ferenc, 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 nyújtsa be
pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2011. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
251/2011.(XII.21.)
határozata
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
VERES GÁBOR fizikus
részére
akit tudása fiatal kora ellenére szellemi óriássá, a fizikatudomány géniuszává tett ugyan,
de őszinte lokálpatriótaként soha nem feledkezik meg arról, hogy szülővárosa,
az itt töltött diákévek meghatározóak voltak magasra ívelő tudományos életpályája során,
s így a Civitas Fortissima hírnevének közvetítésében méltán szerzett érdemeket, ezért a
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza.

2. kitüntetés átadására 2012. 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: 2012. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
252/2011.(XII.21.)
határozata
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
BANDA ÁDÁM hegedűművész
részére,
aki a város polgárai előtt fejlődött szellemiekben, gyarapodott tudásban, aki szülővárosa
büszkeségére a zeneművészetben megismételhetetlen tehetséggé vált, amelyet nem öncélú
művészi hajlamok megélésére, hanem a hazai és külföldi közönség zenei élményvilágának
gazdagítására, Balassagyarmat hírnevének öregbítésére fordít, a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2012. 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: 2012. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
253/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
DR. ZONDA TAMÁS
nyugalmazott főorvos részére
a hosszú évtizedek során végzett kiemelkedően színvonalas orvosi, tudományos kutatói
tevékenységéért, írói, művészeti alkotó tevékenységéért, valamint annak elismeréseként, hogy
szerteágazó tevékenységének középpontjában mindig a város értékeinek gyarapítása,
hírnevének öregbítése állott, a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2012. 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: 2012. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
254/2011.(XII.21.)
határozata
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
JUHÁSZ LÁSZLÓ nyugalmazott vadászpilóta
részére
akit emberi tartása, precizitása, megbízható szakmai felkészültsége alapján a II. Világháborúban
jelentős szerepet betöltő vadászpilótai feladatokkal bíztak meg parancsnokai, majd aktív
életpályája során a városban több feladatkör színvonalas ellátásával járult hozzá a városban élők
életkörülményeinek javításához, csendes, de elkötelezett közösségi szolgálatáért a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2012. 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: 2012. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
255/2011.(XII.21.)
határozata
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
PAULE LÁSZLÓ
részére
aki az 1956-os forradalom és szabadságharc aktív résztvevőjeként nem saját testi és lelki
épségének megőrzését, hanem a haza szabadságának kivívását, lelki béklyóitól való
megszabadításának belső parancsát követve képes volt áldozatot hozni a nemzet, a város életben
maradásáért, hősi cselekedeteinek elismeréseként a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
posztumusz
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2012. 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: 2012. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
256/2011.(XII.21.)
határozata
a „Horváth Endre-díj” adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete2011. évben megosztott díjként
Adorján Attila festőművészt – a város közintézményeit gazdagító alkotásaiban is megjelenő,
magas színvonalú képzőművészeti tevékenységének elismeréseként –, valamint Dr. Márton
Bálint nyugalmazott főgyógyszerészt, amatőr képzőművészt – a város és Palócföld
nevezetességeit megörökítő alkotásaiban megjelenő, elkötelezett munkájának elismeréseként –
„Horváth Endre-díj”-ban részesíti.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2012. évi Madách ünnepség
keretében rendezett ünnepségen adja át.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
257/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat Közösségéért” díj adományozásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre „Balassagyarmat
Közösségéért” díjban részesíti
BOGDÁN TIBOR-t,
LUKÁCS LÁSZLÓ-t és SZOMSZÉDAI-t,

SNEIDER FERENC-et és a BÉRI BALOGH UTCAI LAKÓKÖZÖSSÉG-et.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések átadására.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
258/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Koczka Margaréta, a Szent Imre Keresztény Általános
Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola 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 nyújtsa be
pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
259/2011. (XII.21.) h a t á r o z a t a
a humán papillóma vírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati
támogatásról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 6. évfolyamos
leánygyermekek humán papillóma vírus elleni 4 komponensű védőoltását oly módon, hogy
2012. évi költségvetésében a védőoltások teljes költségének 30%-át fedezi a balassagyarmati
lakóhellyel rendelkező tanulók részére

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
260/2011. (XII.21.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde alapító okiratának
módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
és Bölcsőde alapító okirata:
a) 10. pontjában a „Bölcsődei ellátás keretében, az intézmény telephelyén: 5 gyermekcsoport
– 50 férőhelyen” szövegrészt az alábbiakra módosítja:
„Bölcsődei ellátás keretében, az intézmény telephelyén 5 gyermekcsoport – 60
férőhelyen”
b) 11. pontjában feltüntetett „Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok”
alcím alatti felsorolást az alábbiakkal egészíti ki:
„- Korai fejlesztés, gondozás
856012
- Fejlesztő felkészítés
856013”
2.) Az alapító okirat jelen módosításai 2012. január 1-én lépnek hatályba.
3.) A Képviselő-testület felkéri:
a)

a jegyzőt, hogy a módosításról az Intézmény vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon
az alapító okirat Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő
megküldésről,

b)

a polgármestert, hogy a működési engedély módosítása iránti kérelmet a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: a 3. pont tekintetében 2012. december 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
261/2011.(XII.21.)
határozata
a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervét elfogadja.

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. december 31.
Felelős: Dr.Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
262/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 35. fsz. 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. u.
35. fsz. 6. ajtószám alatti 57 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Jónás
Józsefné (szül.: ; an.: ) részére a lakás műszaki állapotára való tekintettel 50 %-kal mérsékelt
lakáshasználati díjjal 2012. január 1-től kezdődően 2013. március 31-ig használatba adja.
(2) A Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. em. 5. ajtószám alatti lakásra fennálló tartozásokat Jónás
Józsefné 2012. február hónappal kezdődően havi egyenlő részletekben kiegyenlíti
Balassagyarmat Város Önkormányzata felé az aktuális lakáshasználati díjon felül.
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakás átadásra 2011. december 23.
a lakáshasználati szerződés megkötésére 2012. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
263/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41.B. fsz. 3. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41. B. fsz. 3. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást
Péter László (szül.: an.: ) részére költségelven 2012. február 1-től kezdődően 2013. március 31ig használatba adja, az alábbi kikötéssel:
-

Kóvári u. 7. B. tetőtér 1. ajtószám alatti lakásra fennálló tartozását 2012. február hónappal
kezdődően 12 havi egyenlő részletben kell kiegyenlítenie az aktuális lakáshasználati díjon
felül.

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2012. január 15.
a lakáshasználati szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
264/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. I. em. 4. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23.
I. em. 4. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű összkomfortos lakást szakember elhelyezés céljából önkormányzati érdekből- a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Holecz Magdolna (sz: ; an:) részére költségelven, meghatározott időtartamra 2012. február 1-től
kezdődően, 2013. március 31-ig, ezen belül a Városgondnokságnál fennálló munkaviszonyáig
bérbe adja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2012. január 15.
a szerződés megkötésére 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
265/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. tetőtér 8. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 24. A. tetőtér 8. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást
szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok
ellátása érdekében:
Dr. Zsarnai Réka (sz: an: ) általános orvos részére költségelvű lakbér megfizetése mellett,
2012. február1-től kezdődően 2017. január 31-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2012. január 15.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
266/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. fsz. 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27.
fsz. 2. ajtószám alatti 28 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Strihó Pál

Sándor (szül.: ; an.: ) részére költségelven 2012. január 1-től kezdődően 2013. március 31-ig
használatba adja, azzal, hogy a Dózsa Gy. u. 2. II. lh. I. em. 2. ajtószám alatti lakásra fennálló
tartozását 2012. január hónappal kezdődően 6 havi egyenlő részletben kell kiegyenlítenie az
aktuális lakáshasználati díjon felül.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakás átadására: 2011. december 23.
a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2012. január 15.
a folyamatban lévő lakás kiürítési eljárás megszüntetésére: 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
267/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat, Madách liget 1. III. lh. fsz. 2. ajtószám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget
1. III. lh. fsz. 3. ajtószám 295/6/A/28 hrsz. alatti 38 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú
ingatlant a megtekintett állapotban nettó 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint + Áfa forgalmi
értéken elidegeníti Várudvari Györgyné (szül.: an: ) szám alatti lakos részére, az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló –többször módosított- 14/1997.
(IV. 09.) rendelet 3.§-ában foglalt alábbi feltételekkel:
-

-

a szerződéskötés időpontjában a fenti ingatlanra közüzemi; adó és köztartozás nem áll
fenn.
vételár 10 %-át, azaz a 381.000.- forintot a vevő egy összegben szerződéskötéskor
teljesíti.
fennmaradó vételárhátralékot évi 10 % kamat terheli.
vételárhátralékot, valamint a kamatot havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
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.
szerződéskötéssel és ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt
terhelik.

2.) A Képviselő-testület az ajánlatát 2012. február 29-ig megkötendő adásvételi szerződés esetén
tartja fenn.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: az 1. pont tekintetében a kiértesítésre 2012. január 15.
a szerződéskötésre 2012. február 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
268/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat 1972/2 hrsz-ú közterületből részterület hasznosításáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonába lévő
Balassagyarmat, 1972/2 hrsz-ú 5250 m2 közterület megnevezésű ingatlanból megosztás után a
mellékelt vázrajzon jelölt 194 m2 nagyságú részterületet kivon a forgalomképtelen vagyoni körből
és átsorolja a forgalomképes vagyoni körbe „beépítetlen terület” megnevezéssel.
2. A Képviselő testület az 1972/2 hrsz-ú ingatlanból 194 m2 területet megosztás után elidegenít
Halas Csaba Tibor Balassagyarmat, Veres P. u. 21. szám alatti egyéni vállalkozó
(adószáma:49067095-2-32) részére az alábbi feltételekkel:
a) a terület vételára 10.000.-Ft/m2 + ÁFA, mely összeget a vevőnek az adásvételi szerződés
aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni,
b) a telekhatár-rendezési munkarészének elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő feladata
és költsége,
c) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
3. a Képviselő-testület a fenti feltételek melletti értékesítést 2012. június 30-ig történő adásvételi
szerződéskötés esetén tartja fenn.
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a telekmegosztással kapcsolatos munkák elvégzése
után, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. (IV.27.)
számú önkormányzati rendeletnek megfelelően a változást vezettesse át és az adásvétellel
kapcsolatos feladatokat bonyolítsa le.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: a kiértesítésre: 2012. január 5.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
269/2011.(XII.21.)
határozata
a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koplányi Zsolt
egyéni
vállalkozóval a Balassagyarmat, Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú 244 m2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés az alábbi feltételekkel
hosszabbítható meg:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2011. év december hó 1. napjától 2014.
év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b) a helyiség bérleti díj összege: 1.886.338.-Ft/év + áfa,
c) a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint,
d) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét -a bérleti szerződés megkötésétől
számított- hat havi egyenlő részletben köteles a Bérlő megfizetni,
e) a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján
fizeti,
f) 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.

Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre: 2011. december 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
270/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, BajcsyZsilinszky u. 8. szám alatt lévő, 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlan
vonatkozásában a Bajcsy-Nyolc Filmvetítő és Szolgáltató Kft-vel 2012. december 31. napjáig
terjedő határozott időre szóló üzemeltetési szerződést köt a mellékelt tartalommal.
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
271/2011.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása kérelmének
elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert és a
jegyzőt a mellékletben foglalt tulajdonosi hozzájárulás aláírására, valamint a 49/2011.(III.31.)
határozattal elfogadott – a Balassagyarmat, Rákóczi út 18. szám alatti – 509/3 helyrajzi számú – nem
lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása tárgyában megkötött – bérleti szerződés módosítására,
azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti szerződés kiterjed a belső udvarnak az önkormányzati
tulajdonban lévő részére is.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Csach Gábor alpolgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
272/2011.(XII.21.)
határozata
a lakásállományra vonatkozó 2012. évi beruházásokat tartalmazó terv
jóváhagyására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakásállományra vonatkozó
2012. évi beruházásokat tartalmazó tervet – figyelemmel a Képviselő-testület 260/2010. (XII.23.)
határozatával elfogadott lakásgazdálkodási koncepciójára – az alábbi tartalommal fogadja el:

a.) Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan bontása
b.) Szabó L. út 14. szám alatti ingatlanon az udvaron álló önálló épület elbontása, melyben az
5. és 6. számú lakás található
2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. december 31..
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
273/2011.(XII. 21.) 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
térítésmentesen meghatározott időtartamra 2012. 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 (balassagyarmati Területi Szervezete) az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanban lakóhely, illetve tartózkodási hely létesítését csak a polgármester hozzájárulásával
kezdeményezheti a lakcímnyilvántartó hatóságnál.”.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pontban: 2011. december 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
274/2011.(XII.21.) 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 2012. 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 (balassagyarmati 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.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pontban: 2011. december 31.
3. pontban: folyamatos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
275/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetének 2011. évre
vonatkozó beszámolóját.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
276/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő
Kft 2012. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el
2.) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft ügyvezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Juhászné Gajzinger Ágnes ügyvezető
Határidő: 2011. december
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
277/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi
pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
22.200.- eFt bevétellel,
22.947.- eFt költséggel és ráfordítással.
2.) A Képviselő-testület a 2012. évben megvalósítandó fejlesztésekről a folyamatban lévő leltározás
és a bevételek alakulása függvényében egy későbbi ülésen dönt.

3.) A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. december
Felelős: Házy Attila ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
278/2011. (XII. 21.) határozata
a helyi autóbusz személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Nógrád Volán Zrt-vel 2004. december 30-án kötött Közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló
szerződést a melléklet szerinti tartalommal aláírja, azzal a feltétellel, hogy a szerződés módosítás
aláírását megelőzően a Nógrád Volán Zrt. írásban kielégítő magyarázatot ad, az általuk benyújtott
elszámolásban jelentkező számszaki hiányosságokra.
Határidő: 2012. január 6.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
279/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft 2012. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető
Határidő: 2011. december
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
280/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. átadott feladatainak ellátásához
szükséges eszközök átvételére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, mint a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft tulajdonosa hozzájárul, hogy a Városgondnokság eszközigényének
biztosítása érdekében az alábbi tartalmú megállapodást a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Kft-vel megkössék.

a.)

A Városgondnokság feladatellátásához szükséges – a feladatátszervezés következtében a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-nél feleslegessé vált – szerszámokat, kisgépeket (
melyek két gép kivételével már 0-ra íródtak) a Városgondnokság térítésmentesen átveszi a
felmerülő áfa fizetési kötelezettség részére történő továbbhárítása mellett.

b.)

Városgondnokság térítés ellenében veszi át a parkgondozási feladathoz szükséges ETEZIA
típusú önjáró fűnyíró gépet valamint 540kg teherbírású utánfutót

c.)

a Városgondnokság és a Városüzemeltetési Kft bérleti szerződést köt a TIGRETRACK 4400
multifunkciós kistraktor – a működéséhez szükséges kiegészítő eszközökkel - tárgyában, oly
módon, hogy a bérletért cserébe a Városgondnokság ellátja a Városüzemeltetési Kft
telephelyén felmerülő parkgondozási, fűnyírási feladatokat. Ennek részleteiről, ütemezéséről
a két szervezet külön megállapodást köt.

d.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában lévő és a Városüzemeltetési Kft
által bérelt szemétszállító járműért – melynek forgalmi rendszáma IXL – 531 AVIA D 90 N cserébe az önkormányzat bérbe veszi az EXW 038 forgalmi rendszámú STEYR típusú tehergépkocsit, majd az IVECO gyártmányú (forgalmi rendszáma: LBT-005) jelenleg
szervizben lévő gépjármű üzembiztos működésbe állása után a GNX-885 forgalmi
rendszámú LIAZ típusú tehergépkocsi képzi a viszontbérlet tárgyát. Az önkormányzat a
hozzá kerülő bérleményt a Városgondnokság használatába adja.

e.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő és a Városüzemeltetési Kft által
bérlet KJZ 693 forgalmi rendszámú IVECO típusú tehergépkocsiért cserébe az
önkormányzat bérbe veszi JBV 844 forgalmi rendszámú IVECO gyártmányú hosszúplatós
tehergépkocsit. Az önkormányzat a hozzá kerülő bérleményt a Városgondnokság
használatába adja.

2.) A Képviselő–testület felkéri Balassagyarmat Város Jegyzőjét, valamint a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét és a Városgondnokság igazgatóját az 1. pontban megjelölt
feltételekkel megkötendő megállapodás előkészítésére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
281/2011.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, mint a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft 100%-os tulajdonosa 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig
terjedő határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést köt a hulladék begyűjtésére és
szállítására a határozat mellékletében foglalt tartalommal.
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezető igazgatót a szükséges
intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Határidő: szerződéskötés vonatkozásában 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

