KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
2012. év

1/2012.(I.26.)

a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

2/2012.(I.26.)

a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásáról

3/2012.(I.26.)

a Balassagyarmati
visszahívásáról

4/2012.(I.26.)

a Gyarmati Média Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak visszahívásáról

5/2012.(I.26.)

a Balassagyarmati
visszahívásáról

6/2012.(I.26.)

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának elbírálásáról

7/2012.(I.26.)

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapján képező 2012. évi célok
meghatározásáról

8/2012.(I.26.)

a Városi Sportintézmények 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

9/2012.(I.26.)

a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól
önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére

10/2012.(I.26.)

a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezésének előkészítéséről

11/2012.(I.26.)

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

12/2012.(I.26.)

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

13/2012.(I.26.)

Balassagyarmat
elfogadásáról

14/2012.(I.26.)

Balassagyarmat
elfogadásáról

15/2012.(I.26.)

Kovalcsik András részére emléktábla állításáról

16/2012.(II.23.)

az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
szóló 190/2010.(X.13.) határozat módosításáról

17/2012.(II.23.)

a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról szóló 191/2010.(X.13.) határozat módosításáról

18/2012.(II.23.)

az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról szóló 193/2010.(X.13.) határozat módosításáról

19/2010.(II.23.)

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

20/2012.(II.23.)

a 2011. évi leltározás eredményéről

21/2012.(II.23.)

az önkormányzat saját bevételi és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
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13/2008.(III.26.)

közbeszerzési

Közbeszerzési

tagjainak
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Szabályzatának

22/2012.(II.23.)

a Vodafone Magyarország Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről

23/2012.(II.23.)

a Szent-György
módosításáról

24/2012.(II.23.)

a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

25/2012.(II.23.)

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

26/2012.(II.23.)

a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2011. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról és a 2012. évi térítési díjak megállapításáról

27/2012.(II.23.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

28/2012.(II.23.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri
Szabályzatának módosításáról

29/2012.(II.23.)

az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok Egyesületével megkötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról

30/2012.(II.23.)

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft-vel megkötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról

31/2012.(II.23.)

Balassagyarmat
módosításáról

32/2012.(II.23.)

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára
behajtandó köztartozások beszedésének elősegítéséről szóló megállapodás
megkötésére

33/2012.(II.23.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásáról

34/2012.(II.23.)

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

35/2012.(II.23.)

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

36/2012.(II.23.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítéséről

37/2012.(II.23.)

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

38/2012.(II.23.)

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

39/2012.(II.23.)

egy alapfokú gyógypedagógiai osztály indítási lehetőségének megvizsgálásáról

40/2012.(II.23.)

az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó étkeztetés optimalizálásáról

41/2012.(II.23.)

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról

42/2012.(II.23.)

a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
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43/2012.(III.29.) a DELTAMED Egészségügyi Háziorvosi Szolgáltató Kft-vel a 117/2008.(V.28.)
határozat alapján megkötött megállapodás felmondásáról, a 2. számú felnőtt
háziorvosi körzet működési feltételeinek biztosításáról

44/2012.(III.29.) a települési önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatásra vonatkozó igénylés benyújtásáról
45/2012.(III.29.) a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel kötendő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
46/2012.(III.29.) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
47/2012.(III.29.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról
48/2012.(III.29.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet használatában lévő 1036/71 hrsz-ú
ingatlan területének módosításáról, valamint elidegenítésre történő meghirdetéséről
49/2012.(III.29.) a Központi Óvoda szlovák kétnyelvű nemzetiségi nevelési feladataival kapcsolatos
intézményátszervezésről
50/2012.(III.29.) a Központi Óvoda cigány kulturális nemzetiségi nevelési feladataival kapcsolatos
intézményátszervezésről
51/2012.(III.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és
Horgászegyesület között 1994. november
módosítására

a Balassagyarmati Kábelgyár
11-én létrejött megállapodás

52/2012.(III.29.) a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlannak a LIA Product Kft-től történő
visszavásárlására
53/2012.(III.29.) a 182/2011.(IX.29.) határozat módosításáról
54/2012.(III.29.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzata
folyószámla
meghosszabbításáról, valamint a korábbi hitelfedezet módosítására
55/2012.(III.30.) az önkormányzat
elidegenítéséről
56/2012.(III.30.) Balassagyarmat
módosításáról

tulajdonában

Város

lévő

Önkormányzata

Budapest
2012.

évi

Bank

hitelkeretének
részvénycsomag

Közbeszerzési

Tervének

57/2012.(IV.26.) határozata a Kiss Árpád Általános Iskola TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai
tehetséggondozás címmel meghirdetett pályázati kiíráson való részvételének
támogatásáról
58/2012.(IV.26.) határozata a Balassi Bálint Gimnázium TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai
tehetséggondozás címmel meghirdetett pályázati kiíráson való részvételének
támogatásáról
59/2012.(IV.26.) határozata a menetrend szerinti helyközi közösségi közlekedés telematikai és
infrastrukturális rendszerének fejlesztéséhez való tulajdonosi hozzájárulás a Nógrád
Volán Zrt részére
60/2012. (IV.26.) határozata a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
61/2012. (IV.26.) határozata a 53/2012 ( III.29.) határozatával módosított 182/2011 (IX.29.) határozat
módosításáról
62/2012.(IV.26.) határozata a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet átadását megelőzően
meghozandó döntésekre
63/2012.(IV.26.) határozata az intézményeknél történt előirányzat túllépések kivizsgálásáról

64/2012.(IV.26.) határozata a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
65/2012.(IV.26.) határozata Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó
költségvetési szervei 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
66/2012.(IV.26.) határozata Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport
egyesületeinek 2011. évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató
elfogadásáról
67/2012. (IV. 26.) határozata a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról
68/2012.(IV.26.) határozata a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint
üresen álló lakás hasznosítására

2. ajtószám alatti

69/2012.(IV.26.) határozata a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítésére
vonatkozó 36/2012 (II.23.) határozata módosításáról
70/2012.(IV.26.) határozata a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.
„végelszámolás alatt” megszűnéséről, a végelszámoló, egyéb tisztségviselők
felmentéséről
71/2012.(IV.26.) határozata a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító
okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról
72/2012.(IV.26.) határozata a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
73/2012.(IV.26.) határozata a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet alapító okiratának
egységes szerkezetben történő elfogadásáról
74/2012.(IV.26.) határozata a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának
egységes szerkezetben történő elfogadásáról
75/2012. (IV.26.) határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
76/2012. (IV. 26.) határozata az alapfokú gyógypedagógiai osztály indításának elutasításáról
77/2012. (IV.26.) határozata a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezéséről
78/2012. (IV.26.) határozata a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
79/2012.(IV.26.) határozata a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának
kiírásáról
80/2012.(V.31.) a Gyarmati Média Non-profit Kft 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
81/2012.(V.31.) a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
82/2012.(V.31.) a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
83/2012.(V.31.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
84/2012.(V.31.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

85/2012.(V.31.) Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek meghatározásáról és Etikai Kódex elfogadásáról
86/2012.(V.31.) a 2012. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
87/2012.(V.31.) a Központi Óvoda nemzetiségi
intézményátszervezésről

óvodai

nevelési

feladataival

kapcsolatos

88/2012.(V.31.) a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról
89/2012.(V.31.) alapító okiratok módosításáról
90/2012.(V.31.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan hasznosításáról
91/2012.(V.31.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
elfogadásáról szóló 13/2012.(I.26.) határozatának elfogadásáról

tervének

92/2012.(V.31.) a 2011. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
93/2012.(V.31.) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása
módosításának jóváhagyásáról
94/2012.(V.31.) a DMRV Zrt-vel fennálló megállapodás módosításokkal egységes szerkezetben való
elfogadására
95/2012.(V.31.) a TÁMOP 5.4.9-11/1 kódszámú, modellkísérleti program az alapszolgáltatások
funkcionális összekapcsolására című pályázat benyújtásának támogatásáról
96/2012.(V.31.) Jobbágy Károly emlékére emléktábla elhelyezéséről
97/2012.(VI.21.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai
Programjának és Házirendjének jóváhagyásáról
98/2012.(VI. 21.) a Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának
és Házirendjének jóváhagyásáról
99/2012. (VI.21.) az országos labdarúgó pályaépítési program keretében pályázat benyújtásáról és az
önerő elfogadásáról
100/2012.(VI.27.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetőjének magasabb vezetői
beosztásra történő megbízásáról
101/2012.(VI.27.)Kovács Sándor átmeneti segélykérelme elutasítása ellen benyújtott fellebbezése
elbírálásáról
102/2012.(VI.27.) a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadásáról
103/2012.(VI.27.)„Az önkormányzat feladatai, önként és egyéb önként vállalt feladatai az
államháztartási szakfeladat-rend szerint” történő meghatározásáról
104/2012.(VI.27.) társulási megállapodások felülvizsgálatáról
105/2012.(VI.27.) a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben történő
elfogadásáról szóló határozat módosításáról
106/2012.(VI.27.) a Központi Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról
107/2012.(VI.27.) a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának egységes szerkezetben történő
elfogadásáról

108/2012.(VI.27.) a Városi Sportintézmények alapító okiratának egységes szerkezetben történő
elfogadásáról
109/2012.(VI.27.) a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetben történő
elfogadásáról
110/2012.(VI.27.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
111/2012.(VI.27.) a Balassagyarmat, Hunyadi u. 26. fsz. 2. és a fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló
lakások hasznosításáról
112/2012.(VI.27.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4/B. 4.em. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
113/2012.(VI.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
114/2012.(VI.27.) a Balassagyarmat, Madách liget 9. fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
115/2012.(VI.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 85. A. lh. III. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról
116/2012.(VI.27.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. em 2. szám alatti lakás hasznosításáról
117/2012.(VI.27) a Balassagyarmat, Nyírjes 5176 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
118/2012.(VI.27.) a Rákóczi u. 23/A. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti szerződés meghosszabbításáról
119/2012.(VI.27.) a 2012. évi sportrendezvények támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló
Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról
120/2012.(VI.27.) a 2012. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról
121/2012.(VI.27.) a 2012. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi
támogatások meghatározásáról
122/2012.(VI.27.) a Csitár Község Önkormányzatával megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
123/2012.(VI.27.) a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról
124/2012.(VI.27.) a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatatói pályázatának véleményezését végző
szakmai bizottság tagjainak megválasztásáról
125/2012.(VI.27.) a Kiss Árpád Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben az 1. és az 5. évfolyamon
indítható osztályok számának meghatározásáról
126/2012.(VI.27.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület pályaépítésének támogatásáról
127/2012.(VI.27.) a Balassagyarmati Kábel-SE rendkívüli támogatásának megítéléséről
128/2012.(VI.27.) a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú
pályázat megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosításáról
129/2012.(VII.20.)

a Dr. Spruch
elfogadásáról

Rezső

háziorvossal

megkötendő

megbízási

szerződés

130/2012.(VII.20.)

szándéknyilatkozat a Balassagyarmat, Régi u. 5. szám alatti 5006/8 hrsz-ú
ingatlan elidegenítéséről

131/2012.(VII.20.)

az N-BÁZIS Kft-vel a Rákóczi u. 46. szám alatti helyiségre kötött helyiségbérleti
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

132/2012.(VII.20.)

az All Nutrition Kft-vel a Rákóczi u. 18. szám alatti helyiségre kötött
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és a
KeleGen Art&Fit Kft. részére történő bérbeadásáról

133/2012.(VII.20.)

a Teleki u. 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról

134/2012.(VII.20.)

a TÁMOP 3.1.11-12/2 kódszámú,
benyújtásának támogatásáról

135/2012.(VII.20.)

a Balassagyarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának,
Szakmai Programjának és Házirendjének módosításáról

136/2012.(VII.20.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
felülvizsgálatáról

137/2012.(VII.20.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat
Nemzetiségi
Önkormányzatával
kötött
együttműködési
jóváhagyásáról

138/2012.(VII.20.)

a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési
munkái” tárgyú hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról

139/2012.(VII.20.)

a „Balassagyarmati Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási,
energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzése” tárgyú hirdetménnyel induló,
nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról

140/2012.(VII.20.)

a balassagyarmati Közösségi szállással kapcsolatos felterjesztésről

ÓVODAFEJLESZTÉS

című

pályázat

Város Roma
megállapodás

141/2012.(VIII.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti (1428 hrsz) 8 m 2 alapterületű nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
142/2012.(VIII.27.) a Központi Óvoda
meghatározásáról

magasabb

vezetői

heti

kötelező

óraszámainak

143/2012.(VIII.27.) nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
144/2012.(VIII.27.) a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat
benyújtásának támogatására
145/2012.(VIII.27.) a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat
benyújtásának támogatására
146/2012.(VIII.27.) a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat
benyújtásának támogatására
147/2012.(VIII.27.) az ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című
pályázat benyújtására
148/2012.(VIII.27.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Mozgássérült Emberek
Rehabilitációs Központja között megkötendő együttműködési megállapodás
elfogadásáról

149/2012.(VIII.27.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjával való
részvétel támogatásáról
150/2012.(IX.14.)

a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

151/2012.(IX.14.)

a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének
felújítási, energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

152/2012.(IX.14.)

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

153/2012.(IX.27.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

154/2012.(IX.27.)

a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám
túllépésének engedélyezéséről szóló 143/2012.(VIII.27.) határozat mellékeltének
módosításáról

155/2012.(IX.27.)

a Balassagyarmat Rákóczi u. 33. szám alatti 1533/A/2 hrsz-ú helyiség
hasznosításáról a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
részére

156/2012.(IX.27.)

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

157/2012.(IX.27.)

az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények2013/2014. tanévi
beiskolázásának meghatározásáról

158/2012.(IX.27.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
módosításáról

159/2012.(IX.27.)

köznevelési intézmények működtetési kötelezettsége alóli mentesítésülés iránti
kérelem benyújtásáról

160/2012.(IX.27.)

a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének
felújítási, energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
szóló 151/2012 (IX.14.) határozat módosításáról

161/2012.(IX.27.)

a szlovákiai Kékkő (Modry Kamen) településsel együttműködési megállapodás
megkötésére

162/2012.(IX.27.)

digitális moziprojektor beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

163/2012.(IX.27.)

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

164/2012.(IX.27.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról

165/2012.(IX.27.)

Buday Attila - ÉletFa Rehabilitációs Intézetben fennálló - intézményi jogviszonya
megszüntetésére

166/2012.(X.8.)

a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázati kiírásról

167/2012.(X.8.)

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról

168/2012.(X.8.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú nem lakás célú
helyiség bérleti díja csökkentésének kezdeményezéséről

169/2012.(X.8.)

az állami tulajdonú
kezdeményezéséről

ingatlanok

170/2012.(X.18.)

a járási hivatalok személyi
megállapodás elfogadására

171/2012.(X.18.)

EU Önerő Alap pályázatok benyújtásáról

172/2012.(X.18.)

a Nógrád Megye Önkormányzatával és Nógrád Megyei Intézményfenntartó
Központtal történő megállapodásról

173/2012.(X.31.)

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés
b) pontja alapján meghozott döntésről

174/2012.(X.31.)

a lakásállományra
jóváhagyására

175/2012.(X.31.)

Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról

176/2012.(X.31.)

a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása és intézményei tevékenységéről
2011-2012. évi beszámolójának elfogadásáról

177/2012.(X.31.)

a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2011-2012. évi beszámolójának
elfogadásáról

178/2012.(X.31.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat
Nemzetiségi
Önkormányzatával
kötött
együttműködési
módosításáról

179/2012.(X.31.)

a Balassagyarmat város szabályozási tervét megállapító 12/2000.(V.19.) rendelet
módosításának kezdeményezéséről

180/2012.(X.31.)

a Springa-dombi városerdő és a szomszédos Veres Pálné utcai ingatlanok
telekhatár rendezéséről

181/2012.(X.31.)

a Balassagyarmat 1835/113 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

182/2012.(X.31.)

a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 68. fsz. 5. szám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezéséről

183/2012.(X.31.)

a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

184/2012.(X.31.)

a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

185/2012.(X.31.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár
Horgászegyesület között 1994. november 11-én létrejött megállapodás
felmondására vonatkozóan

186/2012.(X.31.)

a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

187/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 198/2007.(XI.28.) határozat módosításáról

188/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 201/2007.(XI.28.) határozat módosításáról

vonatkozó

és

önkormányzati
tárgyi

2013.

évi

tulajdonba

feltételeinek

adásának

kialakításáról

beruházásokat

tartalmazó

szóló

terv

Város Roma
megállapodás

189/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 202/2007.(XI.28.) határozat módosításáról

190/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 203/2007.(XI.28.) határozat módosításáról

191/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 271/2008.(XI.26.) határozat módosításáról

192/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 272/2008.(XI.26.) határozat módosításáról

193/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 273/2008.(XI.26.) határozat módosításáról

194/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 275/2008.(XI.26.) határozat módosításáról

195/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 276/2008.(XI.26.) határozat módosításáról

196/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 278/2008.(XI.26.) határozat módosításáról

197/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 280/2009.(XI.25.) határozat módosításáról

198/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 283/2009.(XI.25.) határozat módosításáról

199/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 285/2009.(XI.25.) határozat módosításáról

200/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 233/2010.(XI.25.) határozat módosításáról

2012012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 234/2010.(XI.25.) határozat módosításáról

202/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 235/2010.(XI.25.) határozat módosításáról

203/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 236/2010.(XI.25.) határozat módosításáról

204/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 238/2010.(XI.25.) határozat módosításáról

205/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 239/2010.(XI.25.) határozat módosításáról

206/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 245/2011.(XI.24.) határozat módosításáról

207/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 247/2011.(XI.24.) határozat módosításáról

208/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 248/2011.(XI.24.) határozat módosításáról

209/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 249/2011.(XI.24.) határozat módosításáról

210/2012.(X.31.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról hozott 250/2011.(XI.24.) határozat módosításáról

211/2012.(X.31.)

„BALASSAGYARMATÉRT” Emlékérem adományozásáról (Molnár Zsigmond)

212/2012.(XI.29.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése I.-III.
negyedévi teljesítéséről

213/2012.(XI.29.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról

214/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

215/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

216/2012. (XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

217/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

218/2012. (XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

219/2012. (XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/3 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

220/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/5 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

221/2012. (XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/6 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

222/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

223/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

224/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/9 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

225/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/10 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

226/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/11 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

227/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/12 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

228/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/13 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

229/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5226 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

230/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról

231/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 6. ajtószám alatti lakásbérleti jogviszony
rendezéséről

232/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 2. ajtószám alatti lakásbérleti jogviszony
rendezéséről

233/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. em. 5. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

234/2012.(XI.29.)

a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról

235/2012.(XI.29.)

a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

236/2012.(XI.29.)

a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról

237/2012.(XI.29.)

a Szent- Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
módosításáról

alapító okiratának

238/2012. (XI. 29.) lakáscsere iránti kérelem elbírálásáról
239/2012. (XI.29.)

a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulással a Balassagyarmat, Rákóczi u.
18/C .szám alatti helyiségre kötött helyiségbérleti szerződés módosításáról

240/2012. (XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

241/2012.(XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

242/2012.(XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

243/2012.(XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

244/2012. (XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

245/2012. (XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

246/2012. (XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

247/2012. (XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

248/2012. (XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

249/2012. (XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

250/2012. (XI.29.)

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel támogatásáról

251/2012.(XI.29.)

a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

252/2012.(XII.12.)

az ÉMOP – 4.1.1/A-12 kódszámú pályázat benyújtásának támogatásáról

253/2012.(XII.12.)

a PPP konstrukcióban megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetéséről

254/2012.(XII.12.)

a közoktatási feladatok 2013. január 1. napjától történő működtetéséről,
ellátásáról

255/2012.(XII.21.)

a „Balassagyarmat város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
ellátása” címen kiírt pályázat eredményének megállapításáról

256/2012.(XII.21.)

a helyi autóbusz-közlekedés ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről

257/2012.(XII.21.)

szándéknyilatkozat megtételéről

258/2012.(XII.21.)

a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről

259/2012.(XII.21.)

a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadásáról

260/2012.(XII.21.)

az önkormányzat feladatai, önként és egyéb önként vállalt feladatainak az
államháztartási szakfeladat-rend szerinti módosításáról

261/2012.(XII.21.)

a Városfejlesztő Kft részére tulajdonosi kölcsön nyújtásáról

262/2012.(XII.21.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

263/2012.(XII.21.)

Balassagyarmat Város Polgármesteri
Szabályzatának módosításáról

264/2012.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. és a Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati
tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról

265/2012.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti lakás jogviszonyának
rendezéséről

266/2012.(XII.21.)

a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések felülvizsgálatáról

267/2012.(XII.21.)

Balassagyarmat
Város
meghosszabbításáról

268/2012.(XII.21.)

a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről

269/2012.(XII.21.)

a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Közoktatási Intézményi Társulás
megszüntetéséről

270/2012.(XII.21.)

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

271/2012.(XII.21.)

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző közszolgálati jogviszonyának végleges áthelyezéssel
történő megszüntetéséről

272/2012.(XII.21.)

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Dr. Budai István
bv. ezredes)

273/2012.(XII.21.)

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dr. Ádám Andrásné
Dr. Szalkai Julianna házi gyermekorvos)

274/2012.(XII.21.)

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Kalocsay Frigyes
nyugalmazott középiskolai tanár)

275/2012.(XII.21.)

a „Horváth Endre-díj” adományozásáról

Hivatala

Önkormányzata

Szervezeti

folyószámla

és

Működési

hitelkeretének

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 213/2011.(X.28.)
határozatával – a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot – benyújtott
pályázat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az új pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b.) pontja és a 103. § (1) bekezdés a.) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) és (10) bekezdései
figyelembevételével a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak
ellátásával HOFFMANN PÁLNÉ közalkalmazottat bízza meg a Kjt. 20/A. – 20/B. §-ai, valamint a
Vhr. 6/B., 6/H. és 7. §-ai alapján lefolytatott, eredményes pályázati eljárás lezárásig, de
legfeljebb 2012. december 31. napjáig.
2.) A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
• Garantált illetménye Kjt. 61. § (1) bekezdés f.) fontja alapján (F- 10):
166.800 Ft
• Illetménynövekedése a Kjt. 66. § (2) bekezdés a.) pontja alapján
0 Ft
Illetménye összesen:
166.800 Ft
• Magasabb vezetői pótléka a Kjt. 70. § (2) bekezdése és a Vhr. 3. sz.
mellékletének 3.1.12 pontja alapján a hatályos pótlékalap 225 %-a, azaz
45.000 Ft
Mindösszesen:
211.800 Ft
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. január 27.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak
visszahívásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 3 főben állapítja meg és az alábbi 2
tag 2012. február 1. napjával történő visszahívásáról dönt:

1.) Cseman Pál (lakik: 2660 Ipolyszög, Halász u. 10.)
2.) Huszár Péter Pál (lakik: 2660 Balassagyarmat, Jószív u. 35.)
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
módosítását átvezetéséről a soron következő ülésén döntsön.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: a 2. pont tekintetében a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezetője
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak
visszahívásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának létszámát 3 főben állapítja meg és az alábbi 2 tag 2012. február 1.
napjával történő visszahívásáról dönt:
1.) Vadkerty Róbert (lakik: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 44.)
2.) Horthy Istvánné (lakik: 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 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
módosítását átvezetéséről a soron következő ülésén döntsön.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: a 2. pont tekintetében a Gyarmati Média Nonprofit Kft ügyvezetője
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak
visszahívásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján
hatályon kívül helyezi a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztásáról szóló 229/2011(XI.03.) számú határozatát.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának elbírálásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b.) pontja és a 103. § (1) bekezdés a.) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) és (10) bekezdései
figyelembevételével a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak
ellátásával CSEMNICZKY ZOLTÁN közalkalmazottat bízza meg 2012. február 1.napjától
2017. január 31. napjáig.
2.) A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
• Garantált illetménye Kjt. 61. § (1) bekezdés g.) fontja alapján (G- 12):
• Illetménynövekedése a Kjt. 66. § (2) bekezdés a.) pontja alapján
Illetménye összesen:
• Magasabb vezetői pótléka a Kjt. 70. § (2) bekezdése és a Vhr. 3. sz.
mellékletének 3.1.12 pontja alapján a hatályos pótlékalap 225 %-a, azaz
• Munkáltató döntésen alapuló
Mindösszesen:

193.000 Ft
0 Ft
193.000 Ft
45.000 Ft
28.600 Ft
266.600 Ft

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. február 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
2012. évi célok meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó 2012. évi egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező alábbi
főbb célokat az alábbiakban határozza meg:
A.) Általános célok:
a.) az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok, feladatok időarányos
megvalósításának elősegítése, ill. abban való közreműködés;
b.) az önkormányzati intézményrendszer működésével kapcsolatos feladatok koordinálása,
különös tekintettel az intézmények fenntartása tekintetében jogszabályok rendelkezése
következtében történő változásokra;
c.) a körjegyzői feladatok ellátására Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzataival kötött
megállapodásban foglaltak végrehajtása;
d.) hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, folyamatos elemzése, változások
átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása;
e.) jogszabályi változások alapján intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata, hatályos
szabályzatok felülvizsgálata, módosítása.
B.) Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok:
a.) Biztosítani kell a képviselőtestület és bizottságai működésének törvényességét,
eredményességét és hatékonyságát valamint a kihirdetett önkormányzati rendeletek

teljesebb megismerhetőségét, a rendeletek, határozatok határidőben történő végrehajtását
ill. a hatályosulás elemzését;
b.) Az önkormányzat 2012. 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:
a.)
b.)
c.)

d.)

2.)

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt
szabályok maradéktalan betartása, hatósági ellenőrzések fokozása;
A körzetközponti hatósági igazgatási feladatok ellátásában érintett településekkel a
kapcsolattartás növelése;
Hatósági jogalkalmazás színvonalának emelése, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása,
valamint az ügyintézési határidő további csökkentése, ügyfelek teljes körű tájékoztatása,
felvilágosítása, ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása;
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: 2012. február 28.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2012. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célok figyelembevételével határozza meg Dr. Tőzsér
Zsolt jegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeit és a kitűzött teljesítménykövetelmények
értékelésének eredményéről a Képviselőtestület 2013. januári ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: kitűzésre: 2012. február 28., tájékoztatásra 2013. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012.(I.26.) határozata
a Városi Sportintézmények 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportintézmények 2011.
évi működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008. (III.26.) önkormányzati rendelet
módosításának véleményezésére
1.

A Képviselő-testület az e határozat mellékletét képező tartalommal egyetért a levegőtisztaság
védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításával,
ezért felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jogszabályban előírt véleményeztetési eljárás
lefolytatásáról.
Határidő: az 1. pontban 2012. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt eljárás lefolytatását
követően a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: a 2.. pontban 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012 (I.26.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezésének előkészítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse
elő döntésre a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezését, az intézmény által
ellátott feladatoknak új szervezeti struktúrában történő ellátását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntéshez szükséges intézkedéseket
megtegye. (a szükséges szakmai, szakértői vélemények megkérése, a intézmény
közalkalmazottaival való egyeztetés lefolytatása, stb.)
Határidő: 2012. március 31. (a szakmai vélemények megkérése tekintetében)
2012. június 30. (az átszervezés teljes körű lebonyolítása tekintetében)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Balassagyarmaton” című pályázat
megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségügyi
alapellátások fejlesztése Balassagyarmaton” című, ÉMOP-4.1.1/A-09-2010-021 számú
pályázatával 29.137.898,- Ft összegű támogatást nyert el az Észak-Magyarországi Operatív
Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járó beteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (ÉMOP-2009-4.1.1/A) című pályázati
keretből.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
bruttó 8.000.000 Ft-ot a 2011. évi és 2012. évi költségvetésében biztosítja.

3. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (II.17.) határozata,
valamint 173/2010.(IX.29.) határozata hatályát veszti.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéhez.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012 (I. 26.) 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 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. 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 2012. február 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. 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: 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2012.(I.26.) h a t á r o z a t a
Kovalcsik András részére emléktábla állításáról
1.

A Képviselő-testület fekete gránit emléktábla felállítását határozza el a Helytörténeti Gyűjtemény
(Rákóczi fejedelem út 107.) falán az alábbi szöveggel:
„KOVALCSIK ANDRÁS (1931-2007) KÖZÉPISKOLAI TANÁR, HELYTÖRTÉNÉSZ,
A HONISMERETI KÖR ALAPÍTÓ ELNÖKE EMLÉKÉRE
ÁLLÍTOTTA BALASSAGYARMAT VÁROS 2012-BEN”

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. február 15.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012.(II.23.) h a t á r o z a t a
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 –
Szedlák Sándor képviselői megbízatásának megszűnése miatt – az alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület a z Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává Dr. Horváth László 2660
Balassagyarmat, Bartha Elemér 4. szám alatti lakost választja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2012.(II. 23.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelm i Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról szóló 191/2010.(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 – Szedlák Sándor képviselői megbízatásának megszűnése miatt – az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává Dr.
Horváth László 2660 Balassagyarmat, Bartha Elemér 4. szám alatti lakost választja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2012.(II. 23.) h a t á r o z a t a
az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
szóló 193/2010.(X.13.) határozat módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 193/2010.(X.13.)
számú határozatát – Tornyos Márton nem képviselő bizottsági tag lemondása miatt – az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság tagjává Petró György
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 98-126 C. lh. II/7. szám alatti lakost választja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2012.(II.23.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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

20/2012.(II.23.) határozata
a 2011. évi leltározás eredményéről
Képviselő – testület utasítja a fenntartásában lévő intézmények vezetőit, hogy – különös tekintettel
a 2011. decemberében lezárult leltározási folyamatra – a számviteli nyilvántartásukban a korábbi
Képviselő – testületi döntéseknek megfelelő vagyoni elemeket szerepeltessenek, a 2011. évi
beszámolójukat ennek megfelelően készítsék el.
Határidő: 2012. március 10.
Felelős: intézményvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2012.(II.23.) határozata
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületet az Áht. 29. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2012
725 000 e Ft
2013
714 000 e Ft
2014
714 000 e Ft
2015
716 000 e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2012
55 004 e Ft
2013
110 787 e Ft
2014
149 009 e Ft
2015
149 753 e Ft
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3)
bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:
„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben
sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. március 25.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2012. (II.23.) határozata
a Vodafone Magyarország Zrt –vel kötendő területbérleti szerződésről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 376/4 hrsz-ú ingatlanon lévő -Magyar Telekom Nyrt által
létesített- távközlési toronyra a Vodafone Magyarország Zrt. állomást telepítsen abban az

esetben, amennyiben a Vodafone Magyarország Zrt. 2012. április hó 30. napjáig becsatolja a
Magyar Telekom Nyrt. hozzájáruló nyilatkozatát.
2.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 376/4 hrsz-ú területből (a Magyar
Telekom Nyrt. részére bérbe adott terület északi oldalával határosan) 160 m2 területet a
határozat mellékletét képező helyszínrajzon ábrázoltak szerint bérbe ad az alábbi feltételekkel:
a) a bérleti szerződés időtartama csak határozott időre, a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött
bérleti szerződés időtartamáig (2016. december 31-ig) szólhat,
b) a terület bérleti díja 2012. március 01-től kezdődően 1.000.000.-Ft/év + áfa,
c) az éves bérleti díj összege minden évben automatikusan, az előző évi fogyasztói
árindexnek megfelelően változik,
d) 2012. évre szóló bérleti díjat a Vodafone Magyarország Zrt. a bázisállomás beüzemelését
követő 15 napon belül köteles megfizetni,
e) 2013. évtől kezdődően a bérleti díjat a bérlő minden év március hó 31-ig egy összegben
köteles megfizetni,
f) a bérleti jog megváltásának ellenértéke 3.000.000.-Ft + áfa, mely összeget Vodafone
Magyarország Zrt, Balassagyarmat Város Önkormányzata részére 2012. évi bérleti díj
megfizetésével egyidejűleg köteles átutalni,
g) a bázisállomás telepítésével az elektromágneses teljesítménysűrűség nem haladhatja meg
a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses
terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004.(VII.26.) ESzCsM
rendeletben előírt határértékeket, ennek igazolására a Vodafone Magyarország Zrt. az
állomás beüzemelését követő 60 napon belül köteles sugárbiológiai méréseket végeztetni
és az erről készített dokumentumot a bérbeadó részére megküldeni.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
fenti feltételek szerinti szerződés megkötésére.

Határidő: szerződéskötésre: 2012. május hó 16.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2012. (II. 23.) határozata
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzata a 190/2011. (IX. 29.) határozatának 5/b.) pontjában
kifejezett szándékának megfelelően a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
127/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott, 216/2010. (X. 28.) határozatával módosított 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. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 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 8. pontjának címe „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre”
szöveg helyett „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szövegre változik.
c) Az alapító okirat 9. pontjának második bekezdése az alábbira módosul:
▪ A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően folytatott szakképzés
d) A z alapító okirat 12. pontjának harmadik bekezdése az alábbira módosul:

▪

A szakképzésben résztvevő osztályok az adott szakképesítés megszerzéséhez
szükséges, az Országos Képzési Jegyzékről szóló és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendeletben, valamint az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben, 37/2003. (XII. 27.) OM
rendeletben meghatározott évfolyamokkal működhetnek.

e) Az alapító okirat 13. pontjában felsorolt TEÁOR kódok az alábbival egészül ki:
▪ TEÁOR 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
▪ TEÁOR 8542 Felsőfokú oktatás
f)

Az alapító okirat 13. pontjában felsorolt szakfeladatok az alábbi tevékenységekkel
egészülnek ki:
TEÁOR

Szakfeladat
Emelt
szintű
szakközépiskolai
felnőtt szakképzés
Emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3
szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4
szintű OKJ-s képzés
Felsőfokú szakképzés

TEÁOR 8532

TEÁOR 8559
TEÁOR 8542

Szakfeladatszám
853234

853231
855942
855943
854211

g) Az alapító okirat 13. pontjában, „Az intézmény által az alaptevékenység körében
ellátott középfokú nevelési-oktatási feladatok” alcím a következők szerint módosul:
1. A harmadik bekezdés helyébe az alábbi szövegrész kerül:
▪ Nappali
rendszerű,
érettségi
vizsgára
felkészítő
szakközépiskolai oktatás egészségügyi és informatikai
szakmacsoportokban 9-12. évfolyamokon
2. A felsorolt feladatok az alábbiakkal egészülnek ki:
▪ Nappali rendszerű, érettségi vizsgához kötött szakmai vizsgára
felkészítő
szakképzés
egészségügyi
és
informatikai
szakmacsoportokban az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott szakképzési évfolyamokkal.
▪ Felnőttoktatás keretében végzett elméleti és gyakorlati
szakképzés
▪ Felnőttképzés egészségügyi és informatikai szakmacsoportokba
tartozó szakmákban
h) Az alapító okirat 20. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési
rendje” szöveg helyett „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” szövegre
változik.
2) Az alapító okirat fenti módosításai 2012. február 24-én lépnek hatályba.
3) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti módosításokkal
egybeszerkesztett, egységes alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2012. (II. 23.) határozata

a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános Iskola
124/2009. (V.27.) határozatával elfogadott, 135/2010. (VII.14.), a 145/2011.(VII.15.), a
181/2011.(IX.29.) határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
•

•

Az alapító okirat bevezetőjében „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII: törvény, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet” helyébe „az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
Az alapító okirat 9. pontjának 2. francia bekezdésében „a szervezeti és működési szabályzatát”
szövegrészt törli.

•

Az alapító okirat 11. pontjának címe „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” szöveg helyett
„A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szövegre változik.

•

Az alapító okirat 23. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje”
szöveg helyett „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” szövegre változik.

•

Az alapító okirat 28. pontjának „2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 2. hrsz. 1835/107, 5854 m2
területű ingatlan” szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép „2660 Balassagyarmat, Május
1. u. 2. hrsz. 1835/106, 13341 m2 területű ingatlan”.

•

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti módosításokkal
egybeszerkesztett, egységes alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2012. (II. 23.) határozata
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
2012. március 29. (csütörtök) 800- 1700 óra
2012. március 30. (péntek) 800- 1700 óra
2012. március 31. (szombat) 800- 1200 óra
időpontokban határozza meg.
2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy csak a Balassagyarmat,
Ipolyszög, Patvarc Óvodai Nevelési Társulás közigazgatási területén lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy
háztartásban élő gyermekeit veheti fel az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, hogy az
ipolyszögi, illetve a patvarci lakos gyermekeket mindaddig, ameddig a településen működő
tagóvodában a létszámkeret arra lehetőséget ad kizárólag a községeken működő
tagóvodákba lehet felvenni, a 2012. évi költségvetési rendeletben foglalt rendelkezések
betartásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető
3) A Képviselő-testület utasítja a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatóját, hogy a nevelésioktatási intézménybe csak a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Közoktatási Intézményi

Társulás közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekeit veheti fel az
általános iskolai osztályokba.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Görög Imréné igazgató
4) 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: 2012. február 29.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
5) 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: 2012. február 29.
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető és Görög Imréné igazgató
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2012. (II. 23.) határozata
a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról és
a 2012. évi térítési díjak megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú, tábor megnevezésű ingatlan 2011. évi
működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a tábor 2012. évi igénybevételének térítési díjait az alábbiak szerint fogadja
el:
2. a.) A Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola diákjainak,
közalkalmazottainak és az intézményből nyugdíjba vonult közalkalmazottaknak a térítési díj
mértéke:
800.- Ft/fő/éj.
A díjból
10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény,
20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési díjat
fizetni.
2. b.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben tanuló diákoknak,
közalkalmazottaknak és az intézményekből nyugdíjba vonult közalkalmazottaknak a térítési díj
mértéke:
1200.- Ft/fő/éj.
A díjból 10-20 fő feletti csoportok esetén 10 % kedvezmény,
20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési díjat
fizetni.
2. c.) Nem 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
fizetni.
2. d.) Egyéb felnőtt vendégek részére a térítési díj mértéke: 2000.- Ft/fő/éj
2. e.) 40 fő feletti csoportlétszám esetén a Szondi Alapítvány Kuratóriumának elnöke 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 2012. február 29-éig írásban értesítse.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2012.(II.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Polgármesteri
Hivatalának - 135/2009.(V.27.) határozattal jóváhagyott és a 184/2011.(IX.29.), és a 223/2011.(X.29.)
számú határozatokkal módosított – alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat bevezetőjében „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény”
szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szövegrész lép.

2.

Az alapító okirat 8. pontjában „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe
„Gazdálkodási besorolása” szövegrész lép.

3.

Az alapító okirat 9. pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól” szövegrész helyébe a
„nemzetiségek jogairól” szövegrész lép.

4.

Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt, 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok közül az
alábbi szakfeladatokat törli:
421100
422100
429100
429900
493901
522110
552001
682002
750000
773000
813000
841127
841401
841901

Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Távolsági közúti személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állategészségügyi ellátás
Egyéb, gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Zöldterület-kezelés
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841902
842521
842531
854234
856000
882000
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889931
889932
889933
889934
889942
890301
890302
890441
890442
890443
890506
910123
931201
931202
931301
960301
960302
5.

Központi költségvetési befizetések
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás
A polgári védelem ágazati feladatai
Szociális ösztöndíjak
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Családi pótlék
Gyermekgondozási segély
Gyermeknevelési támogatás
Anyasági támogatás
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Hadisírok létesítése, gondozása
Köztemető-fenntartás és működtetés

a.) Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt, 841116 szakfeladat elnevezésénél az „Országos,
települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek”
szövegrész helyébe „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek” szövegrész lép.
b.)

Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt, 841126 szakfeladat elnevezésénél az
„Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szövegrész
helyébe „Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” szövegrész lép.

c.) Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt, 2010. január 1-től hatályos szakfeladatokat az
alábbi szakfeladatokkal egészíti ki:
„692000
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841154
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841163
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841173
Statisztikai tevékenység”
6.

Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„19.) A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga:
▪
A vagyonnal való gazdálkodás során az Ötv. IX. fejezet vonatkozó
rendelkezései, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.”
7.

Az alapító okirat 20. pontja kiegészül az alábbi d-g.) pontokkal:
„d.) KSH statisztikai számjele.
e.) KSH területi számjele:
f.) Számlavezető pénzintézet:
g.) Bankszámlaszám:

15450346-8411-321-12
1213657
OTP Bank RT. Balassagyarmat
11741017-15735272”

8.

Az alapító okirat dátum előtti utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az alapító okiratban foglaltakat az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 13. §-a szerint részletezni kell az irányító szerv által jóváhagyott Szervezeti
és Működési Szabályzatban.”

9.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2012.(II.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Polgármesteri
Hivatalának - 18/2010.(I.26.) határozattal jóváhagyott és a 95/2010.(V.26.), a 32/2011.(III.31.) és a
219/2011.(X.28.) számú határozatokkal módosított – Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az SZMSZ bevezetőjében az „államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.
rendelet 20. §-ában” szövegrész helyébe az „államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 13. §-ában” szövegrész lép.

2.

a.) Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 1.) pontjában a „nemzeti
és etnikai kisebbségek jogairól” szövegrész a „nemzetiségek jogairól” szövegrészre
módosul.
b.) Az SZMSZ I. fejezet 2.pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 9.) pontja, a Városi
főépítész feladatai az alábbi g.) ponttal egészül ki:
„g.) ellátja a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, valamint a Gondnokság
irányítását.”
c.)

3.

Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 10.) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„10.) A Hivatal létszáma 90 fő, a Hivatal szervezeti egységeinek létszámát
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje tartalmazza.”

a.) Az SZMSZ I. fejezet 3. pont „A Hivatal alaptevékenysége” alcím 1.) alpont első mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Hivatal az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban és az
ügyrendben meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló,
jogszabályokon alapuló állami feladatokat, valamint a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat
alaptevékenységként látja el, az alapító általános felügyelete mellett.”
b.) „A Hivatal alaptevékenysége” alcím 1.) alpont második mondatában a „cigány kisebbségi”
szövegrész helyébe a „roma nemzetiségi” szövegrész lép.
4.

A Képviselő-testület „A Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 2010. január 1től hatályos szakfeladatok közül az alábbi szakfeladatokat törli:
421100
422100
429100
429900
493901
522110
552001
682002
750000
773000
813000
841127
841401
841901
841902
842521
842531
854234
856000
882000
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889931
889932
889933
889934
889942
890301
890302
890441
890442
890443
890506
910123

Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Távolsági közúti személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állategészségügyi ellátás
Egyéb, gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Zöldterület-kezelés
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás
A polgári védelem ágazati feladatai
Szociális ösztöndíjak
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Családi pótlék
Gyermekgondozási segély
Gyermeknevelési támogatás
Anyasági támogatás
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Könyvtári szolgáltatások

931201
931202
931301
960301
960302
5.

Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Hadisírok létesítése, gondozása
Köztemető-fenntartás és működtetés

a.) A „Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 841116 szakfeladat
elnevezésénél az „Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek” szövegrész helyébe „Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” szövegrész lép.
b.) A „Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 841126 szakfeladat
elnevezésénél az „Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége” szövegrész helyébe „Önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége” szövegrész lép.
c.) A „Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatokat az alábbi szakfeladatokkal egészíti ki:
„692000
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841154
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841163
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841173
Statisztikai tevékenység”

6.

„A Hivatal alaptevékenysége” alcím 3.) alpontja hatályát veszti.

7.

Az SZMSZ I. fejezet 4. pontja, „A Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv” alcím
és rendelkezése hatályát veszti.

8.

Az SZMSZ I. fejezet 5. pontja, „A Hivatal jelzőszámai” alcím 1.) alpont f.) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„f.) Számlaszám:
11741017-15735272”

9.

A Képviselő-testület a II. fejezet 1. pontja, „A Hivatal szervezete és működése” 2.) alpontját az
alábbiak szerint módosítja:
a.) A ca.) pontját hatályon kívül helyezi.
b.) Az i.) pontját az alábbi ponttal egészíti ki:
„ia.) Gondnokság”

10. Az SZMSZ II. fejezet 10. pontjának alcímében a „kisebbségi önkormányzatok” szövegrész
helyébe „nemzetiségi önkormányzatok” szövegrész, a rendelkezésben a „cigány kisebbségi
önkormányzatainak” szövegrész helyébe „roma nemzetiségi önkormányzatainak” szövegrész,
a „kisebbségi önkormányzatokkal” szövegrész helyébe „nemzetiségi önkormányzatokkal”
szövegrész lép.
11. Az SZMSZ II. fejezet 12. pontjában a „továbbá Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Hivatásos Tűzoltóságára” szövegrész hatályát veszti.
12. a.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pont „Elemi beszámoló készítésének szabályai” alcím 1. alpontjában
a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe „Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium”, a „K11 programmal” szövegrész helyébe „KGR rendszerrel” szövegrész
lép.
b.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pont „Elemi beszámoló készítésének szabályai” alcím 2. és 3.
alpontjában a „Polgármesteri Hivatal és a felügyelete” szövegrész helyébe az
„Önkormányzat irányítása”, a „felügyeleti” szövegrész helyébe pedig az „irányító”
szövegrész lép.

c.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pont „Elemi beszámoló készítésének szabályai” alcím 3. alpontjában
az éves költségvetési beszámoló részeinél a c.) pontból az „előirányzat maradvány
kimutatás, vállalkozási maradvány-kimutatás” szövegrész hatályát veszti.
d.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pontjának 5.) alpont i.) pontjában a „K11 program” szövegrész
helyébe a „KGR rendszer” szövegrész lép.
e.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pontjának 7. alpontja hatályát veszti.
13. a.) Az SZMSZ II. fejezet 14. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az évközi információszolgáltatási kötelezettséget az Ávr. 169. §-a „Időközi
költségvetési jelentés” és az Ávr. 170. §-a „Időközi mérlegjelentés” szabályozza.
b.) Az SZMSZ II. fejezet 14. pont 1. alpontja helyébe az alábbi 1. alpont lép:
„1. Az időközi költségvetési jelentést a települési és a nemzetiségi önkormányzat az
Ávr-nek megfelelően a költségvetési év I-III. hónapjáról április 20. napjáig, az I-VI.
hónapjáról július 20. napjáig, az I-IX. hónapjáról október 20. napjáig, az I-XII.
hónapjáról a tárgyévet követő év január 20. napjáig küldi meg a Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatóságának.
Az intézmények a benyújtási határidőt öt nappal megelőzően teljesítik az
információszolgáltatást a fenntartó felé.
Az időközi költségvetési jelentést a KGR rendszer segítségével kell ellenőrizni a
belső tartalmi összefüggések tekintetében.
A kiemelt előirányzatokat az aktuális költségvetési rendelethez egyeztetni kell.”
c.) Az SZMSZ II. fejezet 14. pont 2. alpontja helyébe az alábbi 2. alpont lép:
„2. A költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként – a
főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó
nyilvántartásokból összeállított – időközi mérlegjelentést készít.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedéves követő hónap 20. napjáig, a
negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő 40
napon belül, az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével
megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.
Az intézmények a benyújtási határidőt öt nappal megelőzően teljesítik az
információszolgáltatást a fenntartó felé.
Az időközi mérlegjelentést a KGR rendszer segítségével kell ellenőrizni a belső
tartalmi összefüggések tekintetében.”
14. a.) Az SZMSZ II. fejezet 15. pontja 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A gazdasági szervezet vezetője a pénzügyi osztályvezető.”
b.) Az SZMSZ II. fejezet 15. pontja, a Humánpolitikai vezető szövegrészt követően az alábbi
szöveggel egészül ki:
…. munkaerő és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok Humánpolitikai Vezető,
„képviselő-testület működésével és a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok
Önkormányzati és Szervezési Osztály.”
15. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozatnak Balassagyarmat Város
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.)
önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti közzétételéről és az SZMSZ egységes szerkezetbe
történő foglalásáról.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2012. (II. 23.) határozata
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 a jegyzőt az együttműködési
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

2012. február 25.
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2012. (II. 23.) határozata
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft - vel megkötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft - vel megkötendő együttműködési megállapodást a mellékelt
tartalommal elfogadja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

2012. február 25.
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2012.(II.23.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 13/2012.(I.26.) határozatának (továbbiakban:
határozat) módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
➢

2.

A közbeszerzési terv II.1 pontjában a „Kbt. III. Rész szerinti, meghívásos eljárás” „Kbt. III.
Rész szerinti, nyílt eljárásra” módosul.

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

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2012. (II.23.) határozata
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások beszedésének elősegítéséről szóló megállapodás megkötésére
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr Balla Zoltán Végrehajtói
Irodával megkötendő együttműködési megállapodást a mellékelt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési megállapodás
aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

2012. február 29.
Medvácz Lajos polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2012. (II.23.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgálóhelyiség bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fespizz Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (Vác, Zrínyi M. u. 13/B fsz. 1. adószám: 11210492-2-13) által benyújtott
bérbevételi ajánlata alapján bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3
hrsz-ú 333 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget az alábbi feltételekkel:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év április hó 01. napjától 2015.
év március hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség kezdő éves bérleti díja 3.600.000.-Ft +áfa,
c)
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti
díjnak megfelelő összeg, 1.143.000.-Ft befizetésének a szerződés megkötése előtti
igazolása,
d)
a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint,
e)
a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás
alapján fizeti,
f)
a helyiségben beruházás, felújítási munka előzetes költségvetés és az önkormányzat
hozzájárulása alapján végezhető,
g)
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 2012. március 5.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2012. (II. 23.) határozata
a Balassagyarmat, Madách liget 9. fsz. 1. ajtószám alatti

lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách
liget 9. fsz. 1. ajtószám alatti 26 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást
- jelenlegi megtekintett állapotban - nettó 1.900.000.- Ft-ért Vas – Borosi Martina (szül: Vas –
Borosi Martina; Salgótarján, 1985. 06. 08.; an: Orosz Margit) részére – amennyiben a Magyar
Állam nem él elővásárlási jogával - elidegeníti.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
(2) A Képviselő – testület a Gamesz által, a lakás lakhatóvá tétele céljából elvégzendő munkákra
benyújtott költségvetés alapján a költségekből 344.400.-, azaz háromszáznegyvennégyezer –
négyszáz forintot, mint a lakás volt bérlője által el nem végzett és a bérlőt terhelő munkák
ellenértékét Kardos Ivettre (Balassagyarmat, 1985. 01. 08.; an.: Baranyi Aranka) - áthárít.
(3) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 238/2011. (XI. 24.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
(4) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a Magyar Állam képviseletében eljáró szerv elővásárlási jogára való felhívására 2012. március 15.
az adás-vételi szerződés megkötésére: 2012. május 31.
a költségek áthárításának kezdeményezésére: 2012. március 31.
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2012. (II. 23.) határozata
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 Botos Géza (szül.: Botos Géza; Balassagyarmat, 1954. 07. 29.;
an.: Oláh Mária) és Botos Gézáné (szül: Szabó Erzsébet; Balassagyarmat, 1955. 07. 01.;
an.: Berki Mária) részére határozott időre 2012. május 1-től 2013. március 31-ig
használatba adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: a minimális lakhatóvá tételi munkák megkezdésére 2012. március 31.
a jogcím nélküli lakáshasználók áthelyezésére: 2012. május 1.
a lakáshasználati szerződés közjegyző előtt történő megkötésére: 2012. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2012. (II. 23.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítéséről

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 272/2011. (XII. 21.)
számú határozatára, a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan elbontásának
előkészítésével kapcsolatosan, annak kiürítésére vonatkozóan az alábbiakat rendeli el:
a)

b)

c)

d)

e)

A fsz. 1. ajtószám alatti lakásra Kiss Lászlónak a 2012. március 31-én lejáró lakásbérleti
szerződését nem hosszabbítja meg. Amennyiben a lakást 2012. április 30-ig nem adják vissza
Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint tulajdonos részére, akkor a kiürítésre vonatkozó
végrehajtási eljárást 2012. május 15-el megindítja.
A fsz. 4. ajtószám alatti lakásban élő Baranyi Dezsőné elhelyezését kezdeményezi a Szent
Erzsébet Bölcsöde és Idősek Otthonában – amennyiben annak feltételei fennállnak - 2012.
április 1-től. Amennyiben Baranyi Dezsőné az Idősek Otthonában történő elhelyezéssel nem
él, akkor 2012. április 15-el megindítja a lakás kiürítési eljárását, illetve a lakásra fennálló
tartozások jövedelemből történő letiltását kezdeményezi.
A fsz. 5. ajtószám alatti lakásban élő Botos Géza és Botos Gézáné jogcím nélküli
lakáshasználókat 2012. május 1-el áthelyezi a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám
alatti önkormányzati tulajdonú lakásba. A lakáshasználókkal határozott időtartamra 2013.
március 31-ig közjegyző előtt lakáshasználati szerződést köt. (A lakásba Botos Gézán és
Botos Gézánén kívül csak jelenleg is velük élő négy unokájuk költözhet). Amennyiben nem
költöznek át az önkormányzat által felkínált lakásba, akkor 2012. április 15-el kiürítésre
vonatkozó végrehajtási eljárást megindítja, illetve a lakásra fennálló tartozások jövedelemből
történő letiltását kezdeményezi.
A fsz. 6. ajtószám alatti lakásban élő Strihó Jánost felszólítja, hogy a lakást 2012. március 31ig kiürítve hagyja el. Amennyiben ez az adott határidőig nem történik meg, akkor 2012. április
15-el a kiürítésre vonatkozó végrehajtási eljárást megindítja, illetve a lakásra fennálló
tartozások jövedelemből történő letiltását kezdeményezi.
A fsz. 7. ajtószám alatti lakásra Virág Rihárd és Virágné Buzás Nikoletta 2012. március 31-én
lejáró lakásbérleti szerződését nem hosszabbítja meg, mert a közjegyzői okiratban foglaltakat
nem tartották be, nem voltak együttműködőek a fizetési hajlandóság tekintetében. A
gyermekek érdekében hatósági intézkedést kezdeményez, illetve a lakásra fennálló
tartozások jövedelemből történő letiltására a jogi eljárást megindítja.

2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Az 1. a) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15.
a végrehajtási eljárás megindítására 2012. május 15.
Az 1. b) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15.
az idősek otthonában történő elhelyezésre 2012. április 1.
a bírósági eljárás megindítása a kiürítésre, illetve a
tartozások jövedelemből történő letiltására 2012. április 15.
Az 1. c) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15.
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti
lakásba történő áthelyezésre 2012. május 1.
a lakáshasználati szerződés közjegyző előtt történő
megkötésére 2012. május 1.
végrehajtási eljárás megindítására 2012. május 15.
a bírósági eljárás megindítása a tartozások jövedelemből történő letiltására
2012. május 15.
Az 1. d) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15.
a végrehajtási eljárás megindítására 2012. április 15.
a bírósági eljárás megindítása a tartozások jövedelemből történő letiltására
2012. április 15.
Az 1. e) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15.
hatósági intézkedés kezdeményezésére (a gyermekek érdekében) 2012.
április 15.
a bírósági eljárás megindítása a kiürítésre, illetve a
tartozások jövedelemből történő letiltására 2012. április 15.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2012. (II. 23.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u.
20. I. em. 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást
szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok
ellátása érdekében:
Dr. Králik Zoltán (sz: Budapest; 1974. 04. 18.; an: Nagy Márta) általános orvos – pszichiáter
szakorvos részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2012. április 1-től kezdődően 2014.
március 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) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 240/2011. (XI. 24.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2012.március 15.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2012. (II. 23.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 9. § alapján
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti 109 m 2 alapterületű
összkomfortos lakást határozott időre 2012. március 1-től kezdődően 2017. március 31-ig
szociális alapon bérbe adja Molnárné Molnár Krisztina (szül.: Molnár Krisztina; 1977.; an.:
Horváth Zsuzsanna) és Molnár György (szül: Molnár György; 1974.; an.: Cserni Éva) részére.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 238/2011. (XI. 24.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2012. március 1.
A lakásbérleti szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. március 1.

A lakáselőtakarékossági szerződés megkötésére, és annak hitelt érdemlő módon történő
igazolására 2012. március 15. /a leendő bérlő feladata/
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2012. (II. 23.) határozata
egy alapfokú gyógypedagógiai osztály indítási lehetőségének megvizsgálásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy
meg kívánja vizsgálni egy, a Kiss Árpád Általános Iskola intézményi keretei között induló
gyógypedagógiai osztály megszervezésének lehetőségét. Az esetleges későbbi döntések
megalapozása érdekében a Képviselő-testület az abban érintettek számára az alábbi
feladatok végrehajtását jelöli ki:
a) Az intézmény vizsgálja meg, hogy milyen konkrét személyi, tárgyi, valamint szakmai
feltételei, óraszámszükséglete, elhelyezési lehetősége van a gyógypedagógiai
osztálynak az intézményen belül.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Görög Imréné igazgató
b) Gyógypedagógusok, pedagógusok bevonásával, szakmai érvek megfogalmazásával
készüljön javaslat az intézmény részéről arra vonatkozóan, hogy indokoltnak tartják-e,
illetve milyen típusú sajátos nevelési igényű tanulók számára javasolják a külön
gyógypedagógiai osztály megszervezését.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Görög Imréné igazgató
c) Határozza meg az intézmény, hogy milyen tanulói létszám tervezhető és tartható fenn
rövid- és középtávon egy önálló gyógypedagógiai osztály esetében.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető, Görög Imréné igazgató
d) A várható kiadások és bevételek számbavételével készüljön költségterv a
gyógypedagógiai oktatási feladat ellátásához kapcsolódóan.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Humánszolgáltatási Osztály, Pénzügyi Osztály vezetői
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában
meghatározott feladatok végrehajtását követően, a konkrét számok ismeretében,
kezdeményezzenek egyeztetést a Nógrád Megyei Kormányhivatal Megyei Intézményfenntartó
Központjának vezetőjével a sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége teljesítésének
nyugat-nógrádi térségben történő megnyugtató megoldása érdekében.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az érintett közoktatás intézmények vezetőit
értesítse a döntésről.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2012. (II. 23.) határozata
az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó étkeztetés optimalizálásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai étkeztetés feladatait
2012. március 1. napjától a Gazdasági Műszaki Ellátó Szerveztet ( továbbiakban: GAMESZ)
működtetésében látja el.
2) A Képviselő – testület dönt, hogy a saját étkezővel rendelkező általános iskolai feladatellátási
helyek - a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája és Szabó Lőrinc Tagiskolája
– iskolai étkeztetési feladatait 2012. március 1. napjától a Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézet működtetésében látja el.
3) Az 1.) és 2.) pontban meghatározott étkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó ételszállítási
tevékenységet továbbra is a GAMESZ végzi.
4) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy gondoskodjon a szociális
étkeztetési feladatnak a GAMESZ-hoz történő áthelyezés megszervezéséről, a mielőbbi
feladatáthelyezés elérése érdekében.
5) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tevékenység változásából adódó
módosítások intézményi alapító okiratokon történő átvezetéséről.
Határidő: 2011. február 29.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2012. (II. 23.) határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet alapító okiratának módosításról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Dr. Kenessey Albert
Kórház - Rendelőintézet 127/2010. (VI. 30.) határozatával elfogadott, 180/2011. (IX. 29.)
határozatával módosított 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. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
adja ki:”
b. Az alapító okirat 12. pontjának táblázatában felsorolt TEÁOR
tevékenységek az alábbival egészülnek ki:
TEÁOR
TEÁOR 5629

Szakfeladat
Iskolai intézményi étkeztetés

5629 kódú

Szakfeladatszám
562913

c. Az alapító okirat 18. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési
rendje” szöveg helyett „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”
szövegre változik.
2) Az alapító okirat 23. pontjának első francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész
lép:
• 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125., HRSZ: 1036/71, kórházi
épületek (kivéve a Rendelőintézet elnevezésű, 486 m 2 beépített alapterületű, 961 m2
összes hasznos alapterületű épület)
Az alapító okirat 23. pontjának 2660. Balassagyarmat – Nyírjes, HRSZ – 5121, 391m2
üdülő szövegrész törlésre kerül.
3) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti módosításokkal
egybeszerkesztett, egységes alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges
intézkedések megtételéről.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2012. (II. 23.) határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet 134/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott, 191/2009. (VI. 30.), 137/2011. (VI. 30.)
és 177/2011. (IX. 29.) határozataival módosított 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. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja
ki:”
a. Az alapító okirat 10. pontjának „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím
táblázatában felsorolt tevékenységek az alábbival egészülnek ki:
TEÁOR
TEÁOR 8899

Szakfeladat
Szociális étkeztetés

Szakfeladatszám
889921

b. Az alapító okirat 14. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési
rendje” szöveg helyett „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”
szövegre változik.
2) Az alapító okirat fenti módosításai 2012. február 24-én lépnek hatályba.
3) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti módosításokkal
egybeszerkesztett, egységes alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. február 29.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos :/

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a DELTAMED Egészségügyi Háziorvosi Szolgáltató Kft.-vel a 117/2008. (V.28.) határozat alapján
megkötött megállapodás felmondásáról
a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működési feltételeinek biztosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú felnőtt háziorvosi
körzet működési feltételeinek biztosítása érdekében a 117/2008.(V.28) határozatával, a
DELTAMED Egészségügyi Háziorvosi Szolgáltató Kft-vel (Továbbiakban: Deltamed Kft.)
megkötött MEGÁLLAPODÁST, annak 9. pontjában biztosított jogával élve, 2012. június 30-ai
határnappal, rendes felmondással felmondja, tekintettel arra, hogy a nevezett háziorvosi körzet
működési feltételeit a továbbiakban saját tulajdonú épületben kialakított rendelőben biztosítja.
2.) A Képviselő-testület és a DELTAMED Kft megállapodik abban, hogy amennyiben a fenti
háziorvosi rendelés 2012. július 1-től bármely okból nem kezdődhet meg az újonnan kialakított
rendelőben, úgy az 1. pontban megjelölt szerződésben foglalt feltételekkel egyezően – rendes
felmondás jogának rögzítésén kívül – határozott időre szóló szerződést kötnek, legfeljebb 2012.
augusztus 31-ig.
Határidő:
Felelős:

a határozat DELTAMED Kft-vel történő közlésére 2012. március 30.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a települési önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatásra vonatkozó igénylés benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi
költségvetés a települési önkormányzatnak és a többcélú kistérségi társulásnak az általa fenntartott
intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti,
2011. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2011. és 2012. években
esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez támogatásra igénylést 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
5 álláshelyet érintően.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. április 12-éig pályázatot nyújt be 1 fő köztisztviselő
jogviszonyának korengedményes nyugdíjazással történő megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.
3. A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a igénylésben résztvevő intézmények létszámának
alakulása:
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
_________________________________________________________________________________
2011. július 1.
Létszám (fő):
95

Létszám csökkentés (fő):

5

Pályázható létszám
(álláshely):

1

A változást. követően
kialakult létsz.
2012. január 1. (fő):

90

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

2011 .07. 01.
.
2012. 01. 01.
1 374,25 fő
1 463,25 fő
78
fő
0
95
fő (intézményi létszámon belül 90 fő)
4
fő
4 fő
1 551,25 fő
1 467,25 fő

5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 7.
pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatott után támogatásban nem részesült.
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzat
költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi társulások esetében a társulás szervezetén belül a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.
7. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az intézményei
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás
lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel, vagy rendes felmondással
együtt járó létszámcsökkentésről.
8. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a települési
önkormányzati és a többcélú kistérségi társulási szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés
egyúttal álláshelyek megszüntetését is jelenti, melyek legalább öt évig nem állíthatók vissza,
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a többcélú
kistérségi társulás határozatát) adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik.
9. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
igénylés benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. április 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel kötendő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1. napjától érvényes
együttműködési megállapodást köt a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel az alábbi
tartalommal:

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön vállalja a balassagyarmati közterületek tisztántartása és a
közterületi létesítmények karbantartását különös tekintettel az alábbi munkafeladatokra:
-lehetőség szerint napi takarítás elvégzése a Polgármesteri Hivatal környékén (Madách utca és
a Szabó Lőrinc utca közötti szakasz)
-Nyírjesi bekötő út kitisztítása
-Nyírjesi 1-es tó körüli gátrendszer kitisztítása
-Nyírjesi parkerdő területén lévő útvonalak űrszelvényének tisztítása
-Springa-domb parkerdő takarítása
-Fáy András úti zöldnyesedék lerakóban lévő nyesedék égetése és a komposzt tisztítása
-Egyéb parkfenntartási munkák
Továbbá az Intézet együttműködik a balassagyarmati Nádor utcai sportcentrum felújítási és
karbantartási munkálataiban, amely keretében munkaerőt biztosít
-a sportcentrum terültén kialakított sportolásra alkalmas pályákon felmerülő felújítási és
karbantartási munkálatok elvégzéséhez
-a salakpálya és a salakos futókör felújításához, karbantartásához
-a sportcentrumot körülvevő drótkerítés és a hozzá tartozó oszloprendszer felújításához,
cseréjéhez,
valamint a Camping szezonban vállalja a Városi Camping turista vendégházaiban rendszeresített
ágyneműk mosását, a fogyasztott energia és mosószer kiszámlázásával.
Az elvégzett munkák ellentételezéseként Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja
- hogy térítésmentesen biztosítja az Intézet személyi állományának a sportcentrum
létesítményeinek használatát, igénybevételi lehetőségét
- évente 4 alkalommal a versenyszerű sportok, illetve rendezvényekhez igazodva biztosítja az
intézet részére a Városi sportcsarnok használatát, igénybevételét (6 óra/alaklom)
- évente 2 alkalommal biztosítja a műfüves pálya használatát az Intézet által meghívott
büntetés-végrehajtási intézetekkel együtt megrendezendő labdarúgó tornákhoz
- az Intézet által megrendezendő szakmai nap megünneplésével egybekötött „Családi nap”
lebonyolításához lehetőséget ad a Városi Strandfürdő 1 alkalommal történő
igénybevételéhez a szezonzáró napon.
Továbbá az eredményes munkavégzéshez szükséges szakmai felügyeletet és eszközöket az
Önkormányzat biztosítja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamint az érintett intézmények vezetőit a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 19. Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati
tulajdonú ingatlanok pontjában:
a „Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 125. hrsz. 1036/67 486 m2 alapterületű
ingatlanrész” helyébe a „Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 125. hrsz. 1036/71-ból 486
m2 alapterületű ingatlanrész (SZTK – Rendelőintézet épülete)” szövegrész lép,
- a „Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23/A. hrsz.:1584/2/A/2, 518 m2 alapterületű

ingatlanrész” szövegrész helyébe a „Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23/A. hrsz.:
1584/2/A/2, 152 m2, valamint hrsz.: 1584/2/A/5, 365 m2 alapterületű ingatlanrész”
szövegrész lép.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának
módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 23., Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati
tulajdonú ingatlanok című pontját az alábbiakkal egészíti ki:
- Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 125. hrsz. 1036/69 2416 m2 alapterületű
földterület, kivéve az idegen tulajdonban lévő kazánház épülete
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2012. (III. 29.)
határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet használatában lévő 1036/71 hrsz-ú ingatlan
területének módosításáról valamint elidegenítésre történő meghirdetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat
tulajdonában lévő, Balassagyarmat 1036/66 és 1036/71 hrsz-ú földrészletek ezen határozat
melléklete szerinti telekhatár-rendezését.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok megosztási munkáinak
megrendelésére, illetve a határrendezést követően az ingatlan-nyilvántartási átvezetés
érdekében szükséges intézkedések megtételére.

3.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlanok határrendezési munkáinak ingatlannyilvántartási átvezetését követően a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Alapító
Okiratában az 1036/71 hrsz-ú földrészletnél bekövetkezett területváltozást vezesse át.

4.

A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésére
készíttesse elő elidegenítésre történő meghirdetésére az alábbi ingatlanokat – melyek
elidegenítéséből származó bevétel az önkormányzat 2012. év költségvetésében tervezetten
szerepel:
- e határozat 1. és 2. pontjában megjelölt 1036/66 hrsz-ú ingatlanból a telekhatár
rendezést követően fennmaradó utcafronti rész
- 1036/70 hrsz-ú ingatlan

-

1036/68 hrsz-ú ingatlan

Felelős: a 2. pontban Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a földmérési munkák megrendelésére: 2012. március 30.
Felelős: a 3. pontban Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: 4. pontban: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. áprilisi képviselő – testületi ülés
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda szlovák kétnyelvű nemzetiségi nevelési feladataival kapcsolatos
intézményátszervezésről
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozattal kifejezi azt a
szándékát, hogy a Központi Óvoda Patvarci Tagóvodájában zajló szlovák kétnyelvű nemzetiségi
kisebbségi óvodai nevelést 2012. július 31. hatállyal meg kívánja szüntetni, ezért a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) és 102. § (3) bekezdései szerinti intézményátszervezési
eljárást kezdeményez.

2)

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályánál kezdeményezze közoktatási szakértő kirendelését a tervezett intézkedés szakmai
véleményeztetése okán, illetve szerezze be az illetékes Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
egyetértését.
Határidő: azonnal
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

3)

A Képviselő-testült felkéri a Polgármestert, hogy a közoktatási szakértő véleményének birtokában
kérje ki a Nógrád Megyei Kormányhivatal véleményét a tervezett intézkedésről.
Határidő: a közoktatási szakértő véleményének ismeretét követően azonnal
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

4)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda Intézményvezetőjét, hogy indítsa el az
intézményen belül működő szervezetek véleményezetési eljárását annak érdekében, hogy
valamennyi szükséges vélemény a tervezett intézményátszervezési döntés meghozatalakor a
fenntartó rendelkezésére álljon.
Határidő: azonnal
Felelős: Pálinkás Zoltánné intézményvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda cigány kulturális nemzetiségi nevelési feladataival kapcsolatos
intézményátszervezésről
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozattal kifejezi azt a
szándékát, hogy a Központi Óvoda Ipolyszögi Tagóvodájában zajló cigány kulturális nemzetiségi
kisebbségi óvodai nevelést 2012. július 31. hatállyal meg kívánja szüntetni, ezért a közoktatásról

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) és 102. § (3) bekezdései szerinti intézményátszervezési
eljárást kezdeményez.
2)

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályánál kezdeményezze közoktatási szakértő kirendelését a tervezett intézkedés szakmai
véleményeztetése okán, illetve szerezze be az illetékes Cigány Kisebbségi Önkormányzat
egyetértését.
Határidő: azonnal
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

3)

A Képviselő-testült felkéri a Polgármestert, hogy a közoktatási szakértő véleményének birtokában
kérje ki a Nógrád Megyei Kormányhivatal véleményét a tervezett intézkedésről.
Határidő: a közoktatási szakértő véleményének ismeretét követően azonnal
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

4)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda Intézményvezetőjét, hogy indítsa el az
intézményen belül működő szervezetek véleményezetési eljárását annak érdekében, hogy
valamennyi szükséges vélemény a tervezett intézményátszervezési döntés meghozatalakor a
fenntartó rendelkezésére álljon.
Határidő: azonnal
Felelős: Pálinkás Zoltánné intézményvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár Horgászegyesület
között 1994. november 11-én létrejött megállapodás módosítására
1.) A Képviselő-testület kezdeményezi a Balassagyarmat Város Önkormányzata és a
Balassagyarmati Kábelgyár Horgászegyesület (továbbiakban: Egyesület) között 1994. november
11-én létrejött megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) módosítását 2012. május 1-től az
alábbiak szerint:
a.) a Megállapodás 7. pontja szerinti határozatlan időre szóló érvényesség szinkronban a
horgászati jog lejárati határidejével 2018. december 1-ére módosul.
b.) az Egyesület kötelezettsége az 1-2-3 számú tavak környékén képződő hulladék
összegyűjtésére használt fémhordós rendszer megszüntetése. A továbbiakban műanyag
zsákokba kell gyűjtenie az Egyesületnek a hulladékot Kótnerné Sági Krisztina vállalkozó által
használt ingatlan területen belül, így a képződő hulladék elszállítási költsége az Egyesületet
terheli;
c.) a tavak környékének szükség szerinti, de legalább évenkénti három alkalommal történő
kaszálása, az északi oldalon az útig terjedő területen, a déli oldalon a parttól számított 3 mes sávban az Egyesület kötelezettsége;
d.) a tavak környékére gépkocsival történő behajtási tilalom betartása és betartatása az
Egyesület kötelezettsége, az Egyesület ezzel kapcsolatos feladata az 1-es számú tó partján
lévő csónakház nyugati oldali telekhatárától az útra merőlegesen zárható sorompó kiépítése
saját költségen 2012. május 30-ig;
e.) a Képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi az Egyesület és Kótnerné Sági Krisztina
vállalkozó között 2009. július 8-án létrejött megállapodásban foglaltakat azzal a kikötéssel,
hogy egy alagsori pincehelységet kiürítve vissza kell adni az önkormányzat birtokába az
árvízi védekezéshez szükséges anyagok tárolása céljára.

f.) amennyiben az Egyesület elhatárolódik a Megállapodás fentiekben részletezettek szerinti
módosításától, úgy Balassagyarmat Város Önkormányzata kezdeményezi a megállapodás
felbontását, továbbá az illetékes állami szervnél a horgászati jogról szóló haszonbérleti
szerződés felülvizsgálatát.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére illetve a
megtett intézkedésekről való tájékoztatásra.
Határidő: Egyesület tájékoztatására: 2012. április 10.
Megállapodás módosítására: 2012. április 30.
Képviselő-testület tájékoztatására: 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlannak a LIA Product Kft-től
történő visszavásárlására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavásárolja a Balassagyarmat
055/4 hrsz-ú ingatlant az eredeti 7.117.400.-Ft+ÁFA vételáron a LIA Product Kft-től, tekintettel
arra, hogy a LIA Product Kft az ingatlan elidegenítésére vonatkozóan 2008. július 31-én
megkötött, majd 2010. július 10-én módosított adás-vételi szerződésben foglaltaknak nem tett
eleget.

2.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan visszavásárlásával kapcsolatos
teendők megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a LIA Product Kft értesítésére: 2012. április 20.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
a 182/2011.(IX.29) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 182/2011.(IX.29) határozatának
1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. A Képviselő – testület felkéri a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet
főigazgató főorvosát, hogy a
a) 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd u. 6., HRSZ.: 67/1, 791 m2 Tüdőszűrő állomás,
valamint
b) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 125 – 127. Hrsz 1036/66 ingatlanon található
Sterilizáló, valamint Ápolási osztály feladatait ellátó
épületek kiürítésére folyamatban lévő eljárást az alábbiakban jelzett ütemezéssel zárja le és a
Önkormányzat részére való tényleges birtokba adásról gondoskodjon. A tényleges
önkormányzati birtokbavételi eljárás költségei az adott ingatlanokhoz, épületekhez kapcsolódó

közüzemi díjak, rezsi és bárminemű egyéb üzemeltetési költségek a Dr. Kenessey Albert Kórház
– Rendelőintézetet terhelik.”
2.) A képviselő – testület felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: az 1/a pont tekintetében 2012. április 30.
az 1/b pont tekintetében 2012. május 30.
Felelős: Dr.. Szabó Géza főigazgató főorvos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2012.(III.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének meghosszabbításáról,
valamint a korábbi hitelfedezet módosítására
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
meglévő
1 000 000 eFt folyószámla hitelkeret 2012. december 31-éig történő meghosszabbítására
hitelkérelmet nyújt be a számlavezető pénzintézethez és ezzel együtt kezdeményezi, hogy a
folyószámla hitelkeret fedezeteként 300 M Ft értékben a Balassagyarmat 445 hrsz. Megyeházát
terhelő jelzálog törlésre kerüljön és helyette szintén 300M forint értékben kerüljön jelzálogjog
bejegyzésre (átvezetésére) a Balassagyarmat 709/10hrsz-ú, Autóbusz pályaudvar megnevezésű
ingatlanra.

2.

Balassagyarmat Város Képviselő-testülete:
a.) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és
járulékait a futamidő évében -a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
b.) a hitel visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a 2012. évi költségvetési bevételeit
jelöli meg,
c.)

a hitel visszafizetésének biztosítékául a Balassagyarmat, 709/10 hrsz-ú - autóbusz
pályaudvar megnevezésű - ingatlant jelöli meg, amely forgalomképes és nem a
törzsvagyon része,

d.) nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása nem tartozik a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglalt
rendelkezések 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: 2012. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2012.(III.30.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat tulajdonában lévő Budapest Bank részvénycsomag elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a GE CAPITAL
INTERNATIONAL FINANCING CORPORATION (székhelye: c/o General Electric Capital

Corporation, 335 Madison Avenue, 12 Floor, New York, NY, 10017, Amerikai Egyesült Államok)
vételi ajánlatát – 6.820 Ft vételér 1.000 Ft névértékű törzsrészvényre – az önkormányzat
tulajdonában lévő 3.230.000 Ft névértékű Budapest Bank részvénycsomagra.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érvénytelenített és törölt részvények
ellenértékének kifizetése érdekében szükséges nyilatkozatok kiadására és a szükséges teendők
ellátására
Határidő: a nyilatkozatok leadására: 2012. március 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2012.(III.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzések Tanácsa
ajánlása alapján a 2012. évi közbeszerzési tervét oly módon módosítja, hogy abból a
közbeszerzések becsült értékének meghatározására vonatkozó oszlopot törli.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2012. (IV. 26.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskola TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás címmel
meghirdetett pályázati kiíráson való részvételének támogatásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
fenntartásában működő Kiss Árpád Általános Iskola (OM 032155) részt vegyen az Új
Széchenyi
Terv
keretében
meghirdetett
TÁMOP-3.4.3-11/2
kódszámú,
Iskolai
tehetséggondozás című pályázati kiíráson.
2) A Képviselő-testület a pályázaton való részvételt akként engedélyezi, hogy a projekt
megvalósítási időszaka 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti időintervallumba esik.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közoktatási intézmény
vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2012. (IV. 26.) határozata
a Balassi Bálint Gimnázium TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás címmel
meghirdetett pályázati kiíráson való részvételének támogatásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
fenntartásában működő Balassi Bálint Gimnázium (OM 032284) részt vegyen az Új Széchenyi
Terv keretében meghirdetett TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás című
pályázati kiíráson.
2) A Képviselő-testület a pályázaton való részvételt akként engedélyezi, hogy a projekt
megvalósítási időszaka 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti időintervallumba esik.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közoktatási intézmény
vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2012. (IV.26.) h a t á r o z a t a
a menetrend szerinti helyközi közösségi közlekedés telematikai és infrastrukrurális
rendszerének fejlesztéséhez való tulajdonosi hozzájárulás a Nógrád Volán Zrt részére
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nógrád
Volán Zrt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, Közösségi
közlekedés fejlesztése tárgyú (ÉMOP-5.1.2-11) felhívás alapján pályázatot nyújtson be az alábbi
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon történő fejlesztések megvalósítása céljából:
-

2./

Dinamikus napelemes tájékoztató eszköz telepítése a Balassagyarmat, Rákóczi út, 1035 hrszú földrészleten, a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet előtti járdaszakaszon, a
kórházi megállóhely Őrhalom irányába eső részén.
Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer (KKKR) kiépítése a Balassagyarmat Ipolypart út
42. szám alatti, 709/10 hrsz-ú autóbusz-pályaudvaron.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a pályázat
benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá a Képviselő-testület nyilatkozik,
hogy a 709/10 hrsz-ú és a 1035 hrsz-ú ingatlan a kötelező fenntartási időszakban, 2017. december
31-ig a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Volán Zrt
vezérigazgatóját és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi
nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. május 10.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2012. (IV.26.) határozata
a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
2. A Balassagyarmat Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságának
63/2008.(X.27.) határozatával jóváhagyott Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet
Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2012. (IV.26.) határozata
a 53/2012 ( III.29.) határozatával módosított 182/2011 (IX.29.) határozat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2012 ( III.29.)
határozatával módosított 182/2011 (IX.29.) határozatát ( továbbiakban: Határozat) az alábbiak
szerint módosítja:
„ A határozat 1. b.) pontjának „ 2660. Balassagyarmat, Rákóczi u. 125 – 127. hrsz. 1036/66
ingatlanon található Sterilizáló, valamint Ápolási osztály feladatit ellátó épület” szövegrész törlésre
kerül.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2012. (IV.26.) határozata
a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet átadását megelőzően meghozandó döntésekre
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 2012. május 1-ei átadás – átvételi eljárásához
kapcsolódóan a folyamatban lévő szükséges intézkedések ( elsődlegesen: a volt orvoslakások,
sportpályák – kutyakiképző telep szerződéseinek átvétele; Sztk épületének társasházzá történő
átalakításának megkezdése .) határidőben történő lezárásáról gondoskodjon.
2.A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
az intézményeknél történt előirányzat túllépések kivizsgálásáról
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézményeknél történt előirányzat túllépések okát,
valamint a nyugdíjba vonulással kapcsolatos kifizetések indokát vizsgálja ki, és arról tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Dr Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2012. (IV.26.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1./
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. 2011. 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:

2012. május 30.
Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2012. (IV.26.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2011. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2012. (IV. 26.) határozata
Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2011. évi
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2011. évi eredményeiről és
működésükről szóló tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2012. (IV. 26.) határozata
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 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.

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, úgy a kiírást két alkalommal meg kell ismételni. Ha
az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: A pályázat kiírására 2012. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
68/2012. (IV. 26.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy.
u. 41. B. földszint 2. ajtószám alatti 66 m2 alapterületű, kettő szobás összkomfortos
komfortfokozatú lakást Börcsök Tünde (szül.: 1962.; an.: Hodászi Éva) részére 2012. június
1-től kezdődően szociális alapon 2013. március 31-ig használatba adja.

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakáshasználati szerződés megkötésére közjegyző előtt 2012. május 31.
a lakás átadásra 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
69/2012.(IV.26.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítésére vonatkozó
36/2012 ( II.23.) határozata módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének a Balassagyarmat, Rákóczi út 6.
szám alatti ingatlan kiürítésére vonatkozó 36/2012 ( II.23.) határozata 1. pontjának b.), d.) és e.)
pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő – testület a fsz. 4. ajtószám alatt élő Baranyi Dezsőnét, fsz. 6. szám alatt élő Striho
Jánost valamint fsz. 7. szám alatt élő Virág Rihárdot és Virágné Buzás Nikolettát 2012. június 1-gyel
áthelyezi az önkormányzat tulajdonában lévő,üresen álló ingatlanjaiba. Az ingatlanok vonatkozásában
legfeljebb 6 hónapra - közjegyzői okiratba foglaltan – lakáshasználati szerződés kerül megkötésre.
2./ A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1. pontban foglaltak végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére, továbbá a Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítését követően
az annak bontására vonatkozó eljáráshoz szükséges feladatok elvégzésére, szerződések
megkötésére.
Határidő:
a 2. pont tekintetében 2012. május 15
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
70/2012.(IV.26.) határozata
a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás alatt”
megszűnéséről, a végelszámoló, egyéb tisztségviselők felmentéséről
1.) A Képviselő – testület mint alapító a mai nappal kimondja a Balassagyarmat Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás alatt” megszűnését. A végelszámolót az alapító
megbízza azzal, hogy a cég megszűnéséből eredő szükséges intézkedéseket –
vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően történő vagyonrendezés, valamint cégiratok
levéltárban való elhelyezése - megtegye. A vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően a
vagyon kiadására a cég törlésére vonatkozó végzés kézhezvételét követő 5 napon belül a
végelszámoló köteles. Az alapító tudomásul veszi, hogy az ezzel kapcsolatos igazolt
költségek a társasági vagyont csökkentik. Ezen intézkedések megtétele után a képviselő –
testület mint alapító a végelszámolót felmenti.
2.) A Képviselő – testület mint alapító felmenti a felügyelő bizottság tagjait, és a könyvvizsgálót.
3.) A Képviselő-testület utasítja a Végelszámolót, gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő:2012. május 30.

Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Vida Tibor, végelszámoló
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának egységes
szerkezetben történő elfogadásáról
1.

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

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére 2012.május 1. napjáig küldje meg.

3.

A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 127/2009.(V.27.), a 329/2009.(XII.21.), a
216/2010.(X.28.) és a 23/2012.(II.23.) határozat.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
az 1983. január 1. napján alapított Kiss Árpád Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, BajcsyZsilinszky út 7.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja (2.
számú melléklet).

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére 2012. május 1. napjáig küldje meg.

3.

A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 124/2009.(V.27.), a 104/2010.(VI.23.), a
135/2010.(VII.14.), a 145/2011.(VII.15.), a 181/2011.(IX.29.) és a 24/2012.(II.23.) határozat.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
az 1979. január 1. napján alapított Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet (2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125 – 127.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal
egységes szerkezetben elfogadja (3. számú melléklet).

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére 2012. május 1. napjáig küldje meg.

3.

A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 133/2009.(V.27.), a 127/2010.(VI.30.), a
180/2011.(IX.29.), a 41/2012.(II.23.) és a 47/2012.(III.29.) határozat.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
az 1979. január 1. napján alapított Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - GAMESZ (2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal egységes
szerkezetben elfogadja (4. számú melléklet).

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére 2012. május 1. napjáig küldje meg.

3.

A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 134/2009.(V.27.), a 191/2009.(VI.30.), a
137/2011.(VI.30.), a 177/2011.(IX.29.), a 42/2012.(II.23.) és a 46/2012.(III.29.) határozat.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2012. (IV.26.) határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 a megyei önkormányzati tartalékról,
és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
702.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 357.943 ezer forint összegű működési célú
hiánnyal fogadta el.
IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ ( 1 ) bekezdés a )
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2012. (IV. 26.) határozata
az alapfokú gyógypedagógiai osztály indításának elutasításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy
a 2012/2013. tanévtől nem kíván külön gyógypedagógiai osztályt indítani a Kiss Árpád
Általános Iskolában az azonos fogyatékossággal küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
számára. Ugyanakkor ennek középtávú szükségességéről értesíti a közoktatás szakmai
felügyeletét ellátó Nógrád Megyei Kormányhivatalt illetve a Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjét.
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az érintett közoktatási intézmények vezetőit
értesítse a döntésről.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2012. (IV.26.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a./ a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde intézményt 2012. július 1-jei hatállyal
átszervezi, az általa ellátott feladatok közül a gyermekjóléti ellátás keretében biztosított
bölcsődei feladatok további biztosítására kiválással megalapítja a Városi Bölcsődét,
melynek alapító okiratát a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja, és
egyben utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntés értelmében az intézmény
nyilvántartásba vételéről.

b./ a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde alapító okiratát 2012. július 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
b.a/ az alapító okirat preambulumának helyébe a következő szöveg lép:
„Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki”
b.b/ 1. pontjában a költségvetési szerv nevét az alábbira módosítja:
„Szent Erzsébet Idősek Otthona” ,
b.c/ a 3. pontja hatályát veszti.
b.d/
•
•

6. pontjából 2012. december 31-i hatállyal az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc települések közigazgatási területe az
étkeztetés tekintetében”
6. pontjából 2012. július 1-i hatállyal az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Balassagyarmat város közigazgatási területe a bölcsődei gondozási-nevelési
feladatok tekintetében”

b.e/ 9. pontjából törli az alábbi szövegrészt:
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. § 2. bek. (b) pontjában, 41. – 42. és 42/A §-aiban meghatározott
bölcsődei ellátás biztosítása”
b.f/ 10. pontjának utolsó francia bekezdése törlésre kerül:
„- Bölcsődei ellátás keretében, az intézmény telephelyén:
5 gyermekcsoport – 60 férőhely”
b.g/ 11. pontja az alábbi 11. pontra változik:
„Alapvető szakágazat: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok:
• Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873011
• Időskorúak átmeneti ellátása
873012
• Demens betegek bentlakásos ellátása
873013
• Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 873021
• Idősek nappali ellátása
881011
• Szociális étkeztetés
889921
• Egyéb étkeztetés
562919
• Munkahelyi étkeztetés
562917
• Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841901
• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002
Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott feladatok:
▪ Étkeztetés biztosítása, diétás étkeztetés.
b.h/ 13. pontjából törlésre kerül az alábbi jogelőd intézmény:
• „Városi Bölcsőde 2660 Balassagyarmat, Achim András út 20.”
b.i/ 15. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
▪ „Az intézmény telephelyén működő Városi Bölcsőde Intézményegységben folyó
szakmai tevékenységet az igazgató által megbízott szakmai vezető irányítja”
b.j/
•
16. pontjának 1. francia bekezdésében „1992. évi XXII. törvény” helyébe „2012. évi
I. törvény” szövegrész lép.

•

16. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„ A bölcsődei feladatok tekintetében az alkalmazottak foglalkoztatására a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet rendelkezései az irányadók.”

b.k/ 19. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„2660 Balassagyarmat, Achim András u. 20., hrsz 1264; 1561 m 2 földterület, 492
2
m épület”
Határidő:
2012. június 30.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2./ A Képviselő-testület:
a) Borkó Editnek, a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde igazgatójának magasabb
vezetői megbízását 2012. június 30-ával, az intézmény átszervezésére tekintettel,
közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása mellett közös megegyezéssel visszavonja,
b) Borkó Editet, a Városi Bölcsőde magasabb vezetői feladatinak ellátásával 2012. július 1től 2017. június 30. napjáig – illetményének változatlanul hagyása mellett – megbízza.
3./ A Képviselő-testület az átszervezés kapcsán felmerülő adminisztrációs költségeket a Szent
Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde költségvetésében biztosítja
4./ A Képviselő-testület utasítja a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde igazgatóját, hogy
az intézményátszervezés során felmerülő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket
tegye meg annak érdekében, hogy az átszervezett intézmény és a kiválással újonnan alapított
intézmény 2012. július 1-jén megkezdhesse törvényes működését, különös tekintettel a szakmai
program, a szervezeti és működési szabályzat valamint a házirend módosítására, illetve
elkészítésére és a fenntartóhoz történő benyújtására, valamint az intézmény közalkalmazottainak
foglalkoztatására tekintettel.
Felelős:
Borkó Edit igazgató
Határidő: 2012. június 30.
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezett intézmény és az újonnan alapított
Városi Bölcsőde működési engedélyének módosításával és a működés engedélyezésével
összefüggő feladatokat végezze el.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. június 30.
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - az átszervezés kapcsán - az intézmény
költségvetését érintő szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. június 30.
7./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az e határozat 1. pontjában megjelölt módosítás szerinti
tartalommal, az új Ámr-ben előírt formának megfelelően terjessze a Magyar államkincstár elé a
Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratát egységes szerkezetben.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. június 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2012. (IV.26.) határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, Műszaki Ellátó
Szervezet alapító okiratának 14. pontját 2012. július 1. napjától az alábbi szakfeladatokkal
egészíti ki:
„856012
856013
889101

Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Bölcsődei ellátás”

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról az Intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat Magyar Államkincstár Nógrád Megyei
Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. június 30.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2012.(IV.26.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szent
Erzsébet Idősek Otthona (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.) intézményvezetői
álláshelyének magasabb vezetői megbízással történő betöltésére az alábbi feltételekkel:

Az intézmény tevékenységi köre:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 68. §-ában meghatározott idősotthoni ellátás,
látás- és mozgásfogyatékos és demens személyek ellátása

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

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet
3. számú melléklete 8.2 pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú
végzettség és képesítés,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.

Előnyt jelent: a vezetői gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell:
-

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való
közzétételtől számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
Az állás betöltésének kezdő időpontja, a megbízás időtartama: 2012. július 1 – 2017. június 30.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetői
kinevezés) határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3
hónap próbaidő kikötésével.
Bérezés: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti és három másolati példányban, zárt
borítékban „ intézményvezetői pályázat„ megjelöléssel Balassagyarmat Város Jegyzőjének
címére kell benyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Selmeczi Zoltán humánszolgáltatási
osztályvezetőnél a 35-505-930-as telefonszámon.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2012. (V.31.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Non-profit Kft 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft.
2011. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Házy Attila ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2012. (V.31.) h a t á r o z a t a
A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2011. 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: 2012. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
dr. Ádám György kuratórium elnöke
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82./2012. (V.31.) h a t á r o z a t a
A "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99"
Közalapítvány 2011. 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: 2012. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Deák Sándor Pál kuratórium elnöke
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2011. 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 2011. 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: 2012. június 5.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

3.

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
84/2012. (V.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő
Kft. 2011. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Juhászné Gajzinger Ágnes, ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek meghatározásáról és Etikai Kódex elfogadásáról
1.

Balassagyarmat város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 231. § (1) bek. alapján Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
2012. június 1-től hatályos Etikai Kódexét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az Etikai Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőivel megismertesse és annak hivatal belső informatikai rendszeren történő
közzétételéről, elérhetőségéről gondoskodjon.
Határidő: 2012. június 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a 2012. 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 2011.
évben 2.150.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult
hozzá;
b) a helyi közösségi közlekedést 2012. 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: 2012. június 7.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda nemzetiségi óvodai nevelési feladataival kapcsolatos
intézményátszervezésről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jogszabályokban
véleményezési, egyetértési jogokkal felruházott szervezetek támogató véleménye, a független
pedagógiai szakértői javaslatok és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának
szakmai támogató véleménye alapján – 2012. július 31-ei hatállyal megszünteti a Központi
Óvoda
a) Patvarci Tagóvodájában folyó szlovák kétnyelvű,
b) Ipolyszögi Tagóvodájában folyó cigány kulturális
nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelést.
2) A Képviselő-testület a Központi Óvoda alapító okiratának 14. pontjából 2012. július 31-ei
hatállyal törli
a) az alábbi szakfeladatot:
„Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

851013”

b) az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott nevelési feladatok: közül a:
- „Szlovák kétnyelvű, nemzetiségi kisebbségi nevelés a Patvarci Tagóvodában
- Magyar nyelvű cigány etnikai, kulturális nevelés az Ipolyszögi Tagóvodában”
szövegrészt.
3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról szóló határozatot
a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. június 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy gondoskodjon az Óvodai
Nevelési Program módosításának elkészítéséről, nevelőtestületi elfogadásáról, szakértői
véleményeztetéséről, majd fenntartói jóváhagyásra nyújtsa be a Képviselő-testület Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsághoz.
Határidő: a 4. pont tekintetében 2012. augusztus 31.
Felelős: Pálinkás Zoltánné intézményvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászati Alapellátási
Intézményi Társulás (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.) alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
a) A bevezetőben „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész
helyébe „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” lép.
b) Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszti.
c) A 8. pont helyébe az alábbi pont lép

8. A költségvetési szerv besorolása:
•

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

d) A 9. pont a következő szövegrésszel egészül ki
„A tagönkormányzatok illetékességi területén a fogorvosi alapellátási szolgáltatás
megszervezése és üzemeltetése a kialakított fogorvosi körzeteknek megfelelően”
e) A 10. pont helyébe az alábbi pont lép
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
862300

Fogorvosi járóbeteg-ellátás

Szakfeladatok:
841126
841901
862301
f)

Önkormányzatok
és
társulások
általános
tevékenysége
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Fogorvosi alapellátás

végrehajtási

igazgatási

Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti.

g) Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. Törvény, valamint az annak végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII.31) Korm. rendelet és a Munka Törvénykönyve az irányadó.”
A 19. pontban „az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú
Korm. rendelet 13/A. §” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése”
lép.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat,
kiegészítéseket vezesse át és erről az érintett szerveket tájékoztassa.
h)

Határidő: 2012. június 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt, jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
alapító okiratok módosításáról
I.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2012.(IV.26.) határozatának 1.
pontját – melyben az 1979. január 1-én alapított Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapító
okiratát egységes szerkezetben elfogadta – az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a 134/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 191/2009.(VI.30.), a
333/2009.(XII.21.), a 137/2011.(VI.30.), a 177/2011.(IX.29.), a 42/2012.(II.23.) és a
46/2012.(III.29.) határozatokkal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A költségvetési szerv
Megnevezése: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Rövidített neve: GAMESZ”

(2) Az alapító okirat 3. pontjában a „2660 Balassagyarmat, Szondi u. 15-17.” szövegrész helyébe
a „2660 Balassagyarmat, Szondi u. 17.” szövegrész lép.
(3) Az alapító okirat 4. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 10. pontra módosul. A címet
követően kiegészül a jelenlegi 4. pont rendelkezéseivel. A jelenlegi 4. pont helyébe új 4. pont
lép.
(4) Az alapító okirat 5. pontjának számozása 4. pontra módosul.
(5) Az alapító okirat a 4. pontot követően az alábbi új 5. ponttal egészül ki:
„5. Jogelőd megnevezése, székhelye: - ”
(6) Az alapító okirat 6. pontja helyébe új 6. pont lép.
A 6. pont számozása 9. pontra, címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési
köre:” címre módosul.
(7) Az alapító okirat 7. pontjának második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési
szabályzatát” szövegrész törlésre kerül.
A 7. pont helyébe új 7. pont lép, a régi 7. pont számozása 10. pontra módosul és
rendelkezéseivel kiegészül a 10. pont.
(8) Az alapító okirat 8. pontja helyébe új 8. pont lép.
(9) Az alapító okirat 9. pontjából a „helyi önkormányzati” szövegrész törlésre kerül.
A 9. pont helyébe új 9. pont lép, a régi 9. pont számozása 11. pontra módosul.
(10)Az alapító okirat 10. pontjának számozása 6. pontra módosul, és a 6. pont kiegészül az
első bekezdés rendelkezéseivel. A rendelkezésben „az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009.(XII.19.) Korm rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
(11)Az alapító okirat 10. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az
azt követő rendelkezések alkotják az új 7. pontot.
a.) Az új 7. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek biztosítása.
Mindazokat a gazdálkodási, karbantartási, szállítási, élelmezési feladatokat,
amelyeknek szervezeti és személyi feltételei nincsenek meg az önállóan működő
intézményeknél, köteles a GAMESZ ellátni.
A GAMESZ gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és
ésszerű gazdálkodás feltételeit,a beszámolás törvényi előírás szerinti végzését, a
szervezet számviteli politikájában és az ügyrendben foglaltak szerint.”
b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és
elnevezések törlésre kerülnek.
c.) „Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott feladatok” cím helyébe „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” cím lép
és egyidejűleg a TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„”Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
(12)Az alapító okirat 11. pontja helyébe új 11. pont lép.
(13)Az alapító okirat 12. pontja helyébe új 12. pont lép, a régi 12. pont számozása 14. pontra
módosul, egyidejűleg a TEÁOR kódok és elnevezések törlésre kerülnek.
a.) A 851013 szakfeladat „Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás”
elnevezése „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás” elnevezés lép.
b.) Az „Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása” szakfeladat száma 9312004.

c.) A 931301 szakfeladat „Szabadidősport-tevékenység és támogatása” elnevezés helyébe
„Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása” elnevezés lép.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
e.) A 890442 szakfeladat „Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása” elnevezése helyébe „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” elnevezés lép.
(14)Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
Ezzel egyidejűleg számozása 8. pontra módosul. A 13. pont helyébe új 13. pont lép.
(15)Az alapító okirat 14. pontjában „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” címet
követő bekezdésben a „nevezi ki határozatlan időre” szövegrész helyébe „határozott időre
bízza meg” szövegrész lép, a 14. pont számozása 12. pontra módosul, egyidejűleg a 14.
pont helyébe új 14. pont lép.
(16)Az alapító okirat 15. pontjának rendelkezéseivel kiegészül az új 12. pont, a 15. pont
helyébe új 15. pont lép.
(17)Az alapító okirat 16. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 13. pontra módosul.
(18)Az alapító okirat 17-19. pontjainak számozása 15-17. pontokra módosul.
2.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja
„A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal a Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és
ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 134/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a
191/2009.(VI.30.), a 333/2009.(XII.21.), a 137/2011.(VI.30.), a 177/2011.(IX.29.), a
42/2012.(II.23.) és a 46/2012.(III.29.) határozatokkal módosított alapító okirat.”
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
II.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2012.(IV.26.) határozatának 1.
pontját – melyben az 1989. június 12. napján alapított Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadta – az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a 127/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 329/2009.(XII.21.), a
216/2010.(X.28.) és a 23/2012.(II.23.) határozatokkal módosított alapító okiratot az alábbiak
szerint módosítja:
(1) Az alapító okirat az alábbi új 3. ponttal egészül ki:
„3. A költségvetési szerv telephelyei: - ”
(2) Az alapító okirat 3. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 13. pontra módosul. A címet
követően kiegészül a jelenlegi 3. pont rendelkezéseivel.
(3) Az alapító okirat 5. pontja helyébe új 5. pont lép.
A 5. pont számozása 12. pontra, címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési
köre:” címre módosul.
(4) Az alapító okirat 6. pontjának második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési
szabályzatát” szövegrész törlésre kerül.

A 6. pont helyébe új 6. pont lép, a régi 6. pont számozása 13. pontra módosul és
rendelkezéseivel kiegészül a 13. pont.
(5) Az alapító okirat 7. pontja helyébe új 7. pont lép.
(6) Az alapító okirat 8. pontjából a „helyi önkormányzati” szövegrész törlésre kerül.
A 8. pont helyébe új 8. pont lép, a régi 8. pont számozása 14. pontra módosul.
(7) Az alapító okirat 10. pontjának számozása 6. pontra módosul, és helyébe új 10. pont lép. .
(8) Az alapító okirat 11. pontjának számozása 7. pontra módosul és helyébe új 11. pont lép.
(9) Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8. pontra módosul és helyébe új 12. pont lép.
(10)Az alapító okirat 13. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az
azt követő rendelkezések alkotják az új 8. pontot.
a.) Az új 8. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott középfokú nevelésioktatási feladatok:
- Az intézményben általános tantervű, valamint emelt szintű gimnáziumi és
szakközépiskolai nevelést-oktatást biztosítanak. Emelt szintű oktatásban való
részvételre van lehetőség matematika, biológia, angol, német, magyartörténelem és informatika tantárgyakból.
- Nyelvi előkészítő évfolyam indítása a gimnáziumi nevelés-oktatás keretében
- Nappali rendszerű, érettségi vizsgára felkészítő szakközépiskola oktatás
egészségügyi és informatikai szakmacsoportokban 9-12. évfolyamokon
- Szociális gondozói szakképzés
- Iskolai rendszerű esti és levelező tagozatos OKJ-s szakképzés egészségügyi,
szociális és informatika szakmacsoportokban
- Nappali rendszerű, érettségi vizsgához kötött szakmai vizsgára felkészítő
szakképzés egészségügyi és informatikai szakmacsoportokban az Országos
Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokkal
- Felnőttoktatás keretében végzett elméleti és gyakorlati szakképzés és
vizsgáztatás
- Felnőttképzés egészségügyi és informatikai szakmacsoportokba tartozó
szakmákban.”
b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és
elnevezések törlésre kerülnek.
c.) Az alapító okirat 8. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel,
és egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
e.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
f.) A szakfeladatok felsorolását követő szöveges rendelkezés törlésre kerül.
(11)Az alapító okirat 14. pontja helyébe új 14. pont lép.
(12)Az alapító okirat 15. pontja helyébe új 15. pont lép.
(13)Az alapító okirat 16. pontjának számozása 11. pontra módosul.
(14)Az alapító okirat 17. pontja helyébe új 17. pont lép.
(15)Az alapító okirat 18. pontjának számozása 5. pontra módosul.
Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye”

(16)Az alapító okirat 19. pontjának címe törlésre kerül, rendelkezései az új 5. pontba kerülnek
beépítésre.
(17)Az alapító okirat 20. pontjának számozása 15. pontra módosul.
(18)Az alapító okirat 21. pontjának rendelkezései a 15. pontba kerülnek beépítésre.
(19)Az alapító okirat 22. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 16. pontra módosul.
(20)Az alapító okirat 23-25. pontjainak számozása 17-19. pontokra módosul.
2.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület a határozat 2. számú mellékletét képező tartalommal a Szent-György
Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és
ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 127/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a
329/2009.(XII.21.), a 216/2010.(X.28.) és a 23/2012.(II.23.) határozatokkal módosított alapító
okirat”.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
III.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság (2660
Balassagyarmat, Óváros tér 15. szám) 39/2011.(III.31.) határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat bevezető részében az „1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe a „2011.
évi CXCV. törvény” szövegrész, „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)
Korm rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
2.) Az alapító okirat 6. pontjának második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési
szabályzat” szövegrészt törli.
3.) Az alapító okirat 7. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati” szövegrészt
törli.
4.) Az alapító okirat 8. pontjában a „az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Korm rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
5.) Az alapító okirat 8. pontját követően „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím elé bekerül
egy sorszámozás, ez lesz a 9. pont. A jelenlegi 9-15. pontok számozása 10-16. pontra
módosul.
6.) Az alapító okirat új 9. pontja „A költségvetési szerv alaptevékenysége” címet követően kiegészül
az alábbi szövegrésszel:
„Balassagyarmat Város Önkormányzata (alapító szerv) feladatkörébe tartozó feladatok
ellátása – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában foglaltak
alapján – az alapító okirat 9. pontjában meghatározott tevékenységek, feladatok ellátása.”
a.) Az új 9. pontban „Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok”
felsorolásból a szakfeladatok TEÁOR kódjait törli.
b.) A „Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 682001 szakfeladatot törli.

c.) A „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” szakfeladathoz tartozó
szakfeladatszám „522110” számról 522001” módosul.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat „682002” száma
„680002” számra módosul.
e.) A „Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szakfeladat
elnevezése helyébe „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása” szövegrész lép.
7.) Az alapító okirat új 11. pontjában „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje” cím
helyébe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” szövegrész lép.
A címet követő szövegben a „nevezi ki 5 éves időtartamra” szövegrész helyébe a „határozott
időre bízza meg” szövegrész lép.
8.) Az alapító okirat új 13. pontjában „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „a Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép.
9.) Az alapító okirat új 16., Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati
tulajdonú ingatlanok című pontját az alábbiakkal egészíti ki:
„Balassagyarmat, 1036/68 hrsz-ú, 3243 m2 területű, egyéb épület, udvar”
9.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az értelmi fogyatékossággal élők
gondozása, segítése céljából bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti, 870 hrszú, lakóház, udvar megnevezésű 330 m2 területű ingatlant (melyből az épület 138 m2) az Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád Megyei
Közhasznú Egyesület (Balassagyarmat, Óváros tér 26. adószám: 18641255-1-12) részére 2012.
június 15-től 2015. június 30-ig az alábbi feltételekkel:
a) a kezdő bérleti díj összege bruttó: 50.000.-Ft/hó,
b) az óvadék összegének megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban, valamint a 15/2004.
(V.21.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a bérleti szerződést
megkösse.
Határidő:
Felelős:

2012. június 15.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
13/2012.(I.26.) határozatának elfogadásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 13/2012.(I.26.) határozatának (továbbiakban:
határozat) módosítását az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.

2.

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

Határidő: 2012. június 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a 2011. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 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: 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2012.(V.31.) 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 – az alábbi kiegészítéssel együtt – hagyja jóvá a Nógrád Megyei Szakképzésszervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását:
A Képviselő-testület kijelenti, hogy:
a) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásból 2012. január 1-jei hatállyal kilépett
Nógrád Megyei Önkormányzat által 2011. december 31-ig fenntartott intézményekben tanuló
diákok létszáma alapján számított költségvetési hozzájárulás arányos megfizetését nem
vállalja, tekintettel arra, hogy az e körbe tartozó intézmények fenntartói jogait, az általuk
használt vagyonelemek – ingó és ingatlan – tulajdonjogával egyetemben a Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ gyakorolja a a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. Törvény 2. §-ában foglaltaknak megfelelően.
b) a Társulási Tanácsa által 2/2012.(I.20.) TT számon hozott határozat 2. pontjában
meghatározott „Össz szavazati arány 2012. év %” oszlopban feltüntetett szavazati arányt
tartja relevánsnak a mindenkori éves költségvetési hozzájárulás meghatározása tekintetében.
c.) A Képviselő-testület felkéri a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsának elnökét, hogy haladéktalanul állapodjon meg a Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetőjével annak érdekében, hogy az e szervezet által
fenntartott, korábban a Nógrád Megyei TISZK szervezetéhez tartozó intézményekben tanuló
diákok létszáma alapján kiszámított költségvetési hozzájárulás a Társulás rendelkezésére
álljon, tekintettel arra, hogy ezen intézmények a Társulási Megállapodás IV/1. pontjában
meghatározott elvek és arányok szerint részesedtek a Társulás által megvalósított TÁMOP-

2.2.3-07/2-2F-2008-003 és a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0010 számú projekt-támogatások
összegéből, amely jelentősen hozzájárult ezen intézmények szakképzési infrastruktúrájának
fejlesztéséhez.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításának
jóváhagyásáról, e határozat megküldésével értesítse a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Tanácsának elnökét.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. május 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a DMRV Zrt-vel fennálló megállapodás módosításokkal egységes szerkezetben
való elfogadására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő ivóvíz,
valamint szennyvíz közművek üzemeltetése tárgyában az e határozat mellékletében megjelölt,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodások aláírását jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a TÁMOP 5.4.9-11/1 kódszámú, modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására című pályázat benyújtásának támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 5.4.911/1 kódszámú, modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására
című pályázat - melynek célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési
hatékonyságának javítása, olyan szolgáltatási, szolgáltatás koordináció kialakításával, mely a
lakosság problémáira komplex megoldást nyújt a felmerülő igényeknek megfelelően működő,
probléma centrikus rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakításával - benyújtásra kerüljön.
2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a pályázat előkészítése, koordinálása, megvalósítása során
szakértői támogatás kerüljön igénybe vételre a pályázatban e célra felhasználható forrásösszeg
bevonásával.

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásban megjelölt határidőig
gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. június 18 (a 3. pont tekintetében).
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
Jobbágy Károly emlékére emléktábla elhelyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jobbágy
Károly Alapítvány - az író hozzátartozóival együtt - 60x80 cm méretű fehér márvány emléktáblát
helyezzen el és avasson fel Jobbágy Károly költő, Balassagyarmat Díszpolgára emlékére a
Kossuth Lajos út 12. számú ház falán az alábbi szöveggel:
JOBBÁGY KÁROLY
(1921-1998)
EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1921. MÁJUS 27-ÉN
A KÉTSZERES JÓZSEF ATTILA DÍJAS KÖLTŐ,
BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA.
ÁLLÍTTATTA:
A JOBBÁGY KÁROLY ALAPÍTVÁNY 2012.
2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az indítványozó Jobbágy Károly Alapítvány
kuratóriumának elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2012. május 31..
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2012.(VI. 21.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének
jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Szervezeti és
Működési Szabályzatát, Szakmai Programját és Házirendjét a melléklet szerinti tartalommal 2012.
július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak a Szent Erzsébet Idősek Otthona
és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, illetve Szakmai Programjának
módosításáról szóló
390/2011. (XII.22.) határozatát hatályon kívül helyezi.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozat megküldésével tájékoztassa az
érintetteket a fenti
szabályzatok jóváhagyásáról.
Határidő:
Felelős:

2012. június 22. ( a 3. pont tekintetében)
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2012.(VI. 21.) határozata
a Városi Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének
jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde Szervezeti és
Működési
Szabályzatát, Szakmai Programját és Házirendjét a melléklet szerinti tartalommal 2012. július 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak a Szent Erzsébet Idősek Otthona
és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, illetve Szakmai Programjának
módosításáról szóló
390/2011. (XII.22.) határozatát hatályon kívül helyezi.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozat megküldésével tájékoztassa az
érintetteket a fenti
szabályzatok jóváhagyásáról.
Határidő:
Felelős:

2012. június 22. ( a 3. pont tekintetében)
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2012. (VI.21.) határozata
az országos labdarúgó pályaépítési program keretében pályázat benyújtásáról és az önerő
elfogadásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az országos labdarúgó
pályaépítési program keretében kisméretű műfüves pálya építése tárgyú pályázat benyújtásához.
2) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat megvalósításához az egyösszegben kifizetendő
(maximum 9 millió Ft) saját forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. június 22.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2012.(VI.27.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetőjének magasabb vezetői beosztásra történő
megbízásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján Jóna András-t 2012. július 1-től öt évre – határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony egyidejű létesítése mellett - , 2017. június 30. napjáig megbízza a
Szent Erzsébet Idősek Otthona magasabb vezetői feladatainak ellátásával.

2./ A Képviselő-testület Jóna András igazgató
Illetményét (H6)
Munkáltatói döntésen alapuló illetményét
Magasabb vezetői pótlékát
a pótlékalap 250%-ában,

163.200 Ft-ban,
40.000 Ft-ban,

Összesen:

253.200 Ft-ban állapítja meg.

50.000 Ft-ban,

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2012. (VI.27.) határozata
Kovács Sándor átmeneti segélykérelme elutasítása ellen benyújtott fellebbezése elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által átruházott
hatáskörben, 22.381-2/2012. iktatószámon, 2012. április 24. napján hozott határozatot
h e l y b e n h a g y j a,
és egyben Kovács Sándor átmeneti segély elutasítása iránti fellebbezési kérelmét
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 Balassagyarmati Törvényszéktől
(továbbiakban: Törvényszék) lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely
kérelmet Balassagyarmat Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani. Felhívom az ügyfél
figyelmét, hogy a Törvényszék az ügyfél kérésére a felülvizsgálati kérelem elbírálása során tárgyalást
tart.
INDOKOLÁS
Kovács Sándor - átmeneti segély megállapítása iránti kérelmet nyújtott be 2012. március 27.
napján.
A kérelmet a Polgármester 2012. április. 24. napján kelt 22381-2/2012. számú határozatával
elutasította, mert a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a Balassagyarmat Város
Önkormányzatának a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 47/2006. (XII.
21.) számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározott értékhatárt meghaladta. A elutasító
határozat ellen Kovács Sándor 2012. április 27. napján jogszerűen fellebbezést nyújtott be. A
fellebbezésében előadta, hogy fiuk betegsége miatt jelzáloghitelt vettek fel. Nyugdíjából havonta
88.000,- forintot von le a pénzintézet, így létfenntartásuk rendkívül nehézzé vált.
A fellebbezés elbírálásának előkészítése során az alábbi körülményeket – családi, szociális, jövedelmi
- és jogszabályi rendelkezések kerültek figyelembe vételre:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.) 32. § (3) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján a Rendelet 11. §, amely szabályozza az átmeneti segély megállapításának feltételeit.
Kovács Sándor öregségi nyugdíjának összege: 128.360,- forint, felesége, Kovács Sándorné öregségi
nyugdíjának összege 36.380,- forint, fiuk, Kovács Kornél rehabilitációs ellátásának összege 38.030,forint. Az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában: 67.590,- forint.
A Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
A Képviselő-testület a fellebbezés során felmerülő minden körülményt megvizsgált és megállapította,
hogy Balassagyarmat Város Polgármesterének Kovács Sándor átmeneti segély elutasítása tárgyában
hozott 22.381-2/2012. számú határozata jogszerű, ezért azt helybenhagyta, az ügyfél fellebbezési
kérelmét e határozattal elutasította.
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 döntés és annak tartalma megfelel a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1)
bekezdésében és 72.§ (1) bekezdésében foglaltaknak. 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

A határozatot kapja:
1. / Kovács Sándor
2. / Irattár - Helyben
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.

Határidő: a kiértesítésre: 2012. július 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2012. (VI.27.) határozata

„Az önkormányzat feladatai, önként és egyéb önként vállalt feladatai az államháztartási
szakfeladat-rend szerint” történő meghatározásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének c.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 3. §, a 4. § és az 5. §
(5) bekezdésében vállalt feladatainak szakfeladat-rend szerinti besorolását az alábbiak szerint
határozza meg:
360000
370000

381102
381103
381104
390001
390002
421100
429100
429900
493102
522001
522009
552001
559099
680001
680002
750000
813000
841163
841191
841192
841231
841232
841233
841234
841235
841236
841237
841238
841239

841402
841403
842155
842206
842421
842521
842531
842541
851011
852011
852021
852024

Víztermelés-, kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, átrakása
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
Felszíni víz szennyeződésmentesítése
Út, autópálya építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állategészségügyi ellátás
Zöldterület-kezelés
Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
nemzetiségekkel egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és
szabályozása
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
Közterület rendjének fenntartása
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)

853111
853121
854314
856000
862101
862102
862301
862302
869042
869052
871000
873011
873012
881011
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882129
882201
882202
882203
889101
889108
889201
889913
889924
889967
890121
890216
890301
890302
890441
890442
890443
890505
890506
910123
910501
910502
931201
931202
931204
931301
960302
960302
2.

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Szociális ösztöndíjak
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Település-egészségügyi feladatok
Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Idősek nappali ellátása
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Gyermekek egyéb napközi ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Nappali melegedő
Családsegítés
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint
támogatásuk
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Versenysport- tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Hadisírok létesítése, gondozása
Köztemető-fenntartás és - működtetés

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a szükséges dokumentumokkal
küldje meg a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának, és egyidejűleg
gondoskodjon a határozat közzétételéről.

Határidő: 2102. július 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2012.(VI.27.) határozata
társulási megállapodások felülvizsgálatáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényben foglalt
kötelezettségeknek eleget téve felülvizsgálta a társulásait, és a felülvizsgálat eredményeként az
alábbi döntést hozza:
➢ Balassagyarmat-Patvarc-Ipolyszög Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási
Megállapodásának módosítását a mellékelt tartalommal jóváhagyja.
➢
a többi társulási megállapodást változatlan formában fenntartja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról szóló határozat módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2012.(IV.26.) határozatának 1.
pontját – melyben az 1983. január 1-én alapított Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratát egységes
szerkezetben elfogadta – az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a 124/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 104/2010.(VI.23.), a
135/2010.(VII.14.), a 145/2011.(VII.15.), a 181/2011.(IX.29.) és a 24/2012.(II.23.) határozatokkal
módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
(19) Az alapító okirat 4. pontja helyébe új 4. pont lép.
A jelenlegi 4. pont számozása 13. pontra, címe „A költségvetési szerv alapítói,
fenntartói és irányító szervének megnevezése, székhelye” címre módosul. A címet
követően kiegészül a jelenlegi 4. 5. és 9. pont rendelkezéseivel.
(20)Az alapító okirat 5. pontja helyébe a jelenlegi 21. pont lép, és kiegészül a jelenlegi 22.
pont rendelkezéseivel.
(21)Az alapító okirat 6. pontjának számozása 4. pontra módosul.
(22)Az alapító okirat 6. pontja helyébe új 6. pont lép.
(23)Az alapító okirat 7. pontja helyébe új 7. pont lép.
A jelenlegi 7. pont számozása 12. pontra módosul. Rendelkezéseibe beépül a jelenlegi 7.
pont, kiegészül a jelenlegi 8. pont rendelkezéseivel.

(24)Az alapító okirat 9. pontjának helyébe új 9. pont lép.
A jelenlegi 9. pont rendelkezéseivel kiegészül a 13. pont.
(25)Az alapító okirat 10. pontja helyébe új 10. pont lép, „A költségvetési szerv
alaptevékenysége” címmel.
(26)Az alapító okirat 11. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati”
szövegrész törlésre kerül.
A 11 pont helyébe új 11. pont lép, a régi 11. pont számozása 14. pontra módosul.
(27)
Az alapító okirat 12. pontjának számozása 9. pontra módosul.
alkotják az új 9. pontot.

Rendelkezései

(28)Az alapító okirat 13. pontjának számozása 6. pontra módosul, rendelkezései alkotják az új
6. pontot.
(29)Az alapító okirat 14. pontjának számozása 7. pontra módosul, rendelkezései alkotják az új
7. pontot.
(30)Az alapító okirat 15. pontjának számozása 8. pontra módosul, rendelkezései alkotják az új
8. pontot.
(31)Az alapító okirat 16. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az
azt követő rendelkezések alkotják az új 10. pontot.
e.) Az új 10. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott alapfokú nevelési-oktatási
feladatok:
- Nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamokon, ezen
belül:
• Emelt óraszámú oktatás idegen nyelvből a székhelyen – Kiss Árpád
Általános Iskola
• Emelt óraszámú oktatás testnevelésből, sportiskolai nevelés-oktatás a
Dózsa György tagiskolában
• Emelt óraszámú oktatás matematikából a Szabó Lőrinc Tagiskolában
- 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.
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
(továbbiakban: MKM rendelet) 39./D. és 39/E. §-aiban foglaltak szerint
- Iskolaotthonos nevelés-oktatás az MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően
- Az intézmény körzeti pedagógiai szakmai szolgáltatási bázisintézmény
- A közoktatási törvény 30. § (6)-(7) bekezdése alapján folytatott fejlesztő
foglalkoztatás
f.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és
elnevezések törlésre kerülnek.
g.) Ezt követően az alapító okirat kiegészül „Az alaptevékenységek államháztartási
szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel és a TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
h.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„”Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
(32)Az alapító okirat 17. pontja helyébe új 17. pont lép.

(33)Az alapító okirat 18. pontja helyébe új 18. pont lép.
(34)Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Ezzel egyidejűleg számozása 11. pontra módosul, rendelkezései alkotják az új 11. pontot.
(35)Az alapító okirat 20. pontja törlésre kerül.
(36)Az alapító okirat 21. és 22. pontja alkotják az új 5. pontot.
(37)Az alapító okirat 23. pontjának számozása 15. pontra módosul. Rendelkezései alkotják az
új 15. pontot. A 24. pont rendelkezéseivel kiegészül az új 15. pont.
(38)Az alapító okirat 25. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 16. pontra módosul.
(39)Az alapító okirat 26-28. pontjainak számozása 17-19. pontokra módosul.
2.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja
„A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Kiss Árpád Általános
Iskola alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a 124/2009.(V.27.), a 104/2010.(VI.23.), a 135/2010.(VII.14.), a 145/2011.(VII.15.), a
181/2011.(IX.29.) és a 24/2012.(II.23.) határozatokkal módosított alapító okirat.”
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
1.) A Képviselő-testület a 123/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 244/2009.(IX.30.), a
327/2009.(XII.21.), a 103/2010.(VI.23.), a 134/2010.(VII.14.) és a 179/2011.IIX.29.)
határozatokkal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
(21) Az alapító okirat bevezető részében az „1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe a
„2011. évi CXCV. törvény” szövegrész, „az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Korm rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
(22) Az alapító okirat 4. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és
irányító szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 12. pontra módosul. A
címet követően kiegészül a jelenlegi 4., 5. és 8.. pont rendelkezéseivel.
A jelenlegi 4. pont helyébe új 4. pont lép.
(23) Az alapító okirat 5. pontja helyébe új 5. pont lép.
A jelenlegi 5. pont rendelkezései beépülnek az új 12. pontba.

(24) Az alapító okirat 6. pontjának számozása 4. pontra módosul, helyébe új 6. pont lép.
(25) Az alapító okirat 7. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési
köre és felvételei körzete” címre, számozása 11. pontra módosul. Helyébe új 7. pont
lép.
(26) A 8. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát”
szövegrész törlésre kerül.
A 8. pont helyébe új 8. pont lép, a régi 8. pont rendelkezéseivel kiegészül a 12. pont.
(27) Az alapító okirat 9. pontja helyébe új 9. pont lép.
(28) Az alapító okirat 10. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati”
szövegrész törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása”
címre, számozása 13. pontra módosul. A 10. pont helyébe új 10. pont lép.
(29) Az alapító okirat 11. pontjának számozása 8. pontra módosul, és helyébe új 11. pont
lép.
(30) Az alapító okirat 12. pontjának számozása 7. pontra módosul és helyébe új 12. pont lép.
(31) Az alapító okirat 13. pontjának számozása 7. pontra módosul és helyébe új 13. pont lép.
(32) Az alapító okirat 14. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az
azt követő rendelkezések alkotják az új 9. pontot.
g.) Az új 9. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott nevelési feladatok:
Óvodai nevelés, ezen belül:
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.
Szlovák kétnyelvű, nemzetiségi kisebbségi nevelés a Patvarci Tagóvodában
Magyar nyelvű cigány etnikai, kulturális nevelés az Ipolyszögi Tagóvodában
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.08.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-aiban
foglaltak alapján.”
h.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és
elnevezések törlésre kerülnek.
i.) Az alapító okirat 8. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel,
és egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
j.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
k.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
l.) A szakfeladatok felsorolását követő szöveges rendelkezés törlésre kerül.
(33) Az alapító okirat 15. pontja helyébe új 15. pont lép.
(34) Az alapító okirat 16. pontja helyébe új 16. pont lép.

(35) Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”, ezzel egyidejűleg számozása 10. pontra
módosul. A 17. pont helyébe új 17. pont lép.
(36) Az alapító okirat 18. pontja helyébe új 18. pont lép.
(37) Az alapító okirat 19. pontjának számozása 5. pontra módosul.
Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye”
(38) Az alapító okirat 20. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási
rendje” címre, számozása 14. pontra módosul.
(39) Az alapító okirat 21. pontjának rendelkezései a 14. pontba kerülnek beépítésre.
(40) Az alapító okirat 22. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 15. pontra módosul.
(41) Az alapító okirat 23-25. pontjainak számozása 16-18. pontokra módosul.
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Központi Óvoda alapító
okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 123/2009.(V.27.)
határozattal elfogadott és a 244/2009.(IX.30.), a 327/2009.(XII.21.), a 103/2010.(VI.23.), a
134/2010.(VII.14.) és a 179/2011.IIX.29.) határozatokkal módosított alapító okirat.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
1.) A Képviselő-testület a 125/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 200/2009.(VIII.17.), a
154/2010.(VIII.19.), a 213/2010.(X.28.) és a 8/2011.II.27.) határozatokkal módosított alapító
okiratot az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az alapító okirat bevezető részében az „1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe a
„2011. évi CXCV. törvény” szövegrész, „az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Korm rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
(2) Az alapító okirat 3. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és
irányító szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 13. pontra módosul. A
címet követően kiegészül a jelenlegi 3.és 6.. pont rendelkezéseivel.
A jelenlegi 3. pont helyébe új 3. pont lép.
(3) Az alapító okirat 5. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési
köre” címre, számozása 12. pontra módosul. Helyébe új 5. pont lép.

(4) A 6. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát”
szövegrész törlésre kerül.
A 6. pont helyébe új 6. pont lép, a régi 6. pont rendelkezéseivel kiegészül a 13. pont.
(5) Az alapító okirat 7. pontja helyébe új 7. pont lép.
(6) Az alapító okirat 8. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati”
szövegrész törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása”
címre, számozása 14. pontra módosul. A 8. pont helyébe új 8. pont lép.
(7) Az alapító okirat 10. pontjának számozása 6. pontra módosul, és helyébe új 10. pont
lép.
(8) Az alapító okirat 11. pontjának számozása 7. pontra módosul és helyébe új 11. pont lép.
(9) Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8. pontra módosul és helyébe új 12. pont lép.
(10) Az alapító okirat 13. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az
azt követő rendelkezések alkotják az új 10. pontot.
a.) Az új 10. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott középfokú nevelésioktatási feladatok:
Nyolc évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás a korai tehetséggondozás
jegyében, emelt szintű nyelvoktatás
Négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás keretén belül emelt szintű
nyelvoktatás, fakultációs lehetőségek biztosítása
A gimnázium részt vesz az Oktatási és Kulturális Minisztérium irányításával
működő Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D.
és 39/E § -aiban foglaltak szerint.”
b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és
elnevezések törlésre kerülnek.
c.) Az alapító okirat 10. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel,
és egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
e.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
f.) A szakfeladatok felsorolását követő szöveges rendelkezés törlésre kerül.
(11) Az alapító okirat 14. pontja helyébe új 14. pont lép.
(12) Az alapító okirat 15. pontja helyébe új 15. pont lép.
(13) Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”, ezzel egyidejűleg számozása 11. pontra
módosul. A 16. pont helyébe új 16. pont lép.
(14) Az alapító okirat 17. pontja helyébe új 17. pont lép.
(15) Az alapító okirat 18. pontjának számozása 5. pontra módosul.
Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye”
(16) Az alapító okirat 19. pontjának rendelkezéseivel kiegészül az új 5. pont.

(17) Az alapító okirat 20. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási
rendje” címre, számozása 14. pontra módosul.
(18) Az alapító okirat 21. pontjának rendelkezései a 14. pontba kerülnek beépítésre.
(19) Az alapító okirat 22. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 15. pontra módosul.
(20) Az alapító okirat 23-25. pontjainak számozása 16-18. pontokra módosul.
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Balassi Bálint Gimnázium
alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
125/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 200/2009.(VIII.17.), a 154/2010.(VIII.19.), a
213/2010.(X.28.) és a 8/2011.II.27.) határozatokkal módosított alapító okirat.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
1.) A Képviselő-testület a 137/2009.(V.27.) határozattal elfogadott, a 332/2009.(XII.21.), a
88/2010.(V.26.),a 150/2010.(VIII.19.), a 218/2010.(X.28.), a 178/2011.(IX.29.) és a
236/2011.(XI.24.) határozattal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító
okiratot adja ki:”
(2) Az alapító okirat 1. pontja első részének címe helyébe „A költségvetési szerv
megnevezése” cím lép.
(3) Az alapító okirat 1. pontjának második részének „A költségvetési szerv székhelye” cím
rendelkezései alkotják az új 2. pontot.
(4) Az alapító okirat az alábbi új 3. ponttal egészül ki:
„3. A költségvetési szerv telephelyei: -”
(5) Az alapító okirat 2. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és
irányító szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 10. pontra módosul. A
címet követően kiegészül a jelenlegi 5.. pont rendelkezéseivel.
A jelenlegi 2. pont helyébe új 2. pont lép:

(6) Az alapító okirat 3. pontjának számozása 4. pontra módosul, helyébe új 3. pont lép.
(7) Az alapító okirat 4. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési
köre” címre, számozása 9. pontra módosul. Helyébe új 4. pont lép.
(8) Az 5. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát”
szövegrész törlésre kerül.
A 5. pont helyébe új 5. pont lép, a régi 5. pont rendelkezéseivel kiegészül a 10. pont.
(9) Az alapító okirat 6. pontjának helyébe új 6. pont lép.
(10) Az alapító okirat 7. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati”
szövegrész törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása”
címre, számozása 11. pontra módosul. A 7. pont helyébe új 7. pont lép.
(11) Az alapító okirat 8. pontjának számozása 6. pontra módosul, és helyébe új 8. pont lép.
(12) Az alapító okirat 9. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az
azt követő rendelkezések alkotják az új 7. pontot.
a.) Az új 7. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott közfeladatok:
A
Balassagyarmat
Város Önkormányzata
tulajdonában
lévő
sportlétesítmények, valamint strandfürdő, és kemping működtetése,
üzemeltetése, hasznosítása. Az ezekkel kapcsolatos műszaki, technikai, és
személyi feltételek, és a város szabadidős, és versenysportjának, iskolai
testnevelésórák létesítményi feltételeinek biztosítása.”
b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és
elnevezések törlésre kerülnek.
c.) Az alapító okirat 7. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása”
címmel, és egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladathoz tartozó
szakfeladatszám „6800002” szakfeladat-számra módosul.
e.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
elnevezés „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
(13) Az alapító okirat 10. pontja helyébe új 10. pont lép.
(14) Az alapító okirat 11. pontja helyébe új 11. pont lép.
(15) Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8. pontra változik,helyébe új 12. pont lép.
(16) Az alapító okirat 13. pontja helyébe új 13. pont lép.
(17) Az alapító okirat 14. pontjának számozása 5. pontra módosul.
Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye”
(18) Az alapító okirat 15. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási
rendje” címre, számozása 12. pontra módosul. A 15. pont helyébe új 15. pont lép.
(19) Az alapító okirat 16. pontjának rendelkezései a 12. pontba kerülnek beépítésre, helyébe
új 16. pont lép.
(20) Az alapító okirat 17. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 13. pontra módosul.
(21) Az alapító okirat 18-20. pontjainak számozása 14-16. pontokra módosul.

2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Városi Sportintézmények
alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
137/2009.(V.27.) határozattal elfogadott, a 332/2009.(XII.21.), a 88/2010.(V.26.),a
150/2010.(VIII.19.), a 218/2010.(X.28.), a 178/2011.(IX.29.) és a 236/2011.(XI.24.) határozatokkal
módosított alapító okirat.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
1.) A Képviselő-testület a 130/2009.(V.27.) határozattal elfogadott, a 330/2009.(XII.21.) és a
23/2010.(II.17.) határozattal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja
ki:”
(2) Az alapító okirat 4. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 10. pontra módosul. A címet
követően kiegészül a jelenlegi 7.. pont rendelkezéseivel.
A jelenlegi 4. pont helyébe új 4. pont lép:
(3) Az alapító okirat 5. pontjának számozása 4. pontra módosul, helyébe új 5. pont lép.
(4) Az alapító okirat 6. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”
címre, számozása 9. pontra módosul. Helyébe új 6. pont lép.
(5) A 7. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát”
szövegrész törlésre kerül.
A 7. pont helyébe új 7. pont lép, a régi 7. pont rendelkezéseivel kiegészül a 10. pont.
(6) Az alapító okirat 8. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, a helyébe új 8. pont lép.
(7) Az alapító okirat 9. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati”
szövegrész törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” címre,
számozása 11. pontra módosul. A 9. pont helyébe új 9. pont lép.
(8) Az alapító okirat 11. pontjának számozása 7. pontra módosul, és helyébe új 11. pont lép.
(9) Az alapító okirat 11. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az
azt követő rendelkezések alkotják az új 7. pontot.
a.) Az új 7. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott közfeladatok:

▪

▪

b.)

c.)

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

Olyan, összetett funkciójú, nyilvános könyvtár működtetése, amely
gyűjteményeit, szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok biztosítsák a
munkához,
tanuláshoz,
kutatáshoz,
kultúrálódáshoz,
oktatáshoz,
szórakozáshoz és az ember általános fejlődéséhez szükséges információk
tárgyilagos és sokoldalú közvetítését a település és vonzáskörzetének lakói,
valamint az ezen kívül élő, lakó állampolgárok számára. Ennek keretén belül
az intézmény az alábbi feladatokat végzi, szolgáltatásokat nyújtja:
- Gyűjteményét – a helyi igényeknek megfelelően – folyamatosan
gyarapítja, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
Gondoskodik
az
állomány
védelméről,
a
fölöslegessé
vált
dokumentumok törléséről.
- Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet folytat, audiovizuális
részleget, valamint helytörténeti gyűjteményt és kutatóhelyet működtet.
- Biztosítja dokumentumainak helyben használatát, kölcsönzését,
előjegyzését,
másolatszolgáltatását,
valamint
számítógépes
nyomtatását, szkennelését, fax küldését és fogadását.
- Számítógépes adatbázisokat épít.
- A gyűjteményben nem található dokumentumokat könyvtárközi
kölcsönzéssel szerzi be.
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól.
- Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését.
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- Bekapcsolódik az országos informatikai és telematikai fejlesztésbe,
internethozzáférést biztosít és részt vesz a használók képzésében.
- Közhasznú információkat továbbít.
- Irodalomkutatást végez, bibliográfiákat állít össze.
- Helyismeretei információkat és dokumentumokat gyűjt.
- Szociális funkciókat lát el.
- Kiadványokat jelentet meg.
- A Balassagyarmat vonzáskörzetébe tartozó települési könyvtárak
munkáját segítő szolgáltatásokat nyújt.
- A nyilvános könyvtári ellátórendszeren belül Balassagyarmat kistérsége
vonatkozásában mozgókönyvtári feladatokat lát el.
Közösségi programokat tart: könyves ünnepek, irodalmi rendezvények,
könyvpremierek, ismeretterjesztő előadások, óvodai, iskolai foglalkozások,
olvasótáborok, kiállítások, emléknapok, a városból elszármazottak baráti
találkozói, vetélkedők.

Az intézmény közművelődési, közösségépítő tevékenységén belül:
- Konferenciákat, tanácskozásokat, emléküléseket rendez.
- Részt vesz a Madách- és Mikszáth-kultusz ápolásában, a város irodalmi
hagyományainak továbbéltetésében.
- Szervezi és támogatja a Komjáthy Jenő Irodalmi és Művészeti Társaság,
valamint a Honismereti Kör tevékenységét”
Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és
elnevezések törlésre kerülnek.
Az alapító okirat 7. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel,
és egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
A felsorolást kiegészíti a „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
szakfeladattal és a hozzá tartozó „680002” szakfeladat-számmal.
Kiegészíti az „Építményüzemeltetés” szakfeladattal és a hozzátartozó 811000”
szakfeladat-számmal.
Beépítésre kerül az”” Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás”.szakfeladat, a
hozzátartozó „855931” szakfeladat-számmal.
Kiegészíti a „Közművelődési tevékenységek és támogatásuk” szakfeladattal és a
hozzátartozó „910511” szakfeladat-számmal.

h.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
i.) A szakfeladatok felsorolását követő szöveges rendelkezés törlésre kerül.
(10)Az alapító okirat 12. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 12. pont lép.
(11)Az alapító okirat 13. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 13. pont lép.
(12)Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”, ezzel egyidejűleg számozása 8. pontra
módosul. A 14. pont helyébe új 14. pont lép.
(13)Az alapító okirat 15. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 15. pont lép.
(14)Az alapító okirat 16. pontjának számozása 5. pontra módosul.
Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye”
(15)Az alapító okirat 17. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási
rendje” címre, számozása 12. pontra módosul.
(16)Az alapító okirat 18. pontjának rendelkezései a 12. pontba kerülnek beépítésre.
(17)Az alapító okirat 19. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 13. pontra módosul.
(18)Az alapító okirat 20-22. pontjainak számozása 14-16. pontokra módosul.
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Madách Imre Városi Könyvtár
alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
130/2009.(V.27.) határozattal elfogadott, a 330/2009.(XII.21.) és a 23/2010.(II.17.) határozatokkal
módosított alapító okirat.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
1.) A Képviselő-testület a 131/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 331/2009.(XII.21.)
határozattal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja
ki:”

(2) Az alapító okirat 3. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 10. pontra módosul. A címet
követően kiegészül a jelenlegi 6.. pont rendelkezéseivel.
A jelenlegi 3. pont helyébe az alábbi új 3. pont lép:
„3. A költségvetési szerv telephelyei: - ”
(3) Az alapító okirat 5. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre”
címre, számozása 9. pontra módosul. Helyébe új 5. pont lép.
(4) A 6. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát”
szövegrész törlésre kerül.
A 6. pont helyébe új 6. pont lép, a régi 6. pont rendelkezéseivel kiegészül a 10. pont.
(5) Az alapító okirat 7. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, a helyébe új 7. pont lép.
(6) Az alapító okirat 8. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati”
szövegrész törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” címre,
számozása 11. pontra módosul. A 8. pont helyébe új 8. pont lép.
(7) Az alapító okirat 9. pontjának számozása 6. pontra módosul, és helyébe új 9. pont lép.
(8) Az alapító okirat 10. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az
azt követő rendelkezések alkotják az új 7. pontot.
a.) Az új 7. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott közfeladatok:
▪
A település közművelődési intézményeként az itt élő, lakó, dolgozó polgárok
művelődési igényeinek kielégítése és fejlesztése, társadalmi és kulturális
értékek közvetítése, létrehozása, információközvetítés, kommunikációs,
közösségi színtér biztosítása. Ennek keretén belül az intézmény az alábbi
feladatokat végzi, szolgáltatásokat nyújtja:
Biztosítja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz, életmódhoz igazodó
művelődési és szórakozási tevékenységekhez szükséges feltételeket.
Közreműködik a város közművelődési és kulturális rendezvényeinek
szervezésében.
Segíti és szervezi a művészeti csoportokat, amatőr mozgalmakat, alkotó
közösségeket.
Gondoskodik a közösségi élet kereteinek megteremtéséről klubok, körök
működtetésével.
Közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében,
tanfolyamokat, előadásokat szervez.
Kiállítások szervezésével, galéria és képtár működtetésével közreműködik a
művészeti alkotások bemutatásában, befogadásának elősegítésében.
Műsorok, koncertek, táncestek szervezésével lehetőséget biztosít a
szabadidő eltöltéséhez és a szórakozáshoz a központi intézményben és a
szabadtéri színpadon.”
b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és
elnevezések törlésre kerülnek. A szakágazat megnevezése helyébe az M.n.s. egyéb
szórakoztatás, szabadidős tevékenység” szövegrész lép.
c.) Az alapító okirat 7. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel, és
egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
d.) A felsorolást kiegészíti a „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladattal
és a hozzá tartozó „680002” szakfeladat-számmal.
e.) Kiegészíti az „Építményüzemeltetés” szakfeladattal és a hozzátartozó 811000”
szakfeladat-számmal.
f.) Beépítésre kerül az”” Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás”.szakfeladat, a
hozzátartozó „855931” szakfeladat-számmal.
g.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.

h.) A szakfeladatok felsorolását követő szöveges rendelkezés törlésre kerül.
(9) Az alapító okirat 11. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 11. pont lép.
(10)Az alapító okirat 12. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 12. pont lép.
(11)Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”, ezzel egyidejűleg számozása 8. pontra
módosul. A 13. pont helyébe új 13. pont lép.
(12)Az alapító okirat 14. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 14. pont lép.
(13)Az alapító okirat 15. pontjának számozása 5. pontra módosul.
Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye”
(14)Az alapító okirat 16. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási
rendje” címre, számozása 12. pontra módosul.
(15)Az alapító okirat 17. pontjának rendelkezései a 12. pontba kerülnek beépítésre.
(16)Az alapító okirat 18. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 13. pontra módosul.
(17)Az alapító okirat 19-21. pontjainak számozása 14-16. pontokra módosul.
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
131/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 331/2009.(XII.21.) határozattal módosított alapító
okirat.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2012. (VI. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Hunyadi u. 26. fsz. 2. és a fsz. 3. ajtószám alatti
üresen álló lakások hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Hunyadi u.
26. fsz. 2. (Hrsz.: 1403/A/2) és a fsz. 3. (Hrsz.: 1403/A/3) ajtószám alatti 39 és 45 m 2
alapterületű, egy-egy szobás komfort nélküli komfortfokozatú lakásokra benyújtott 500.000.Ft-os vételi ajánlatot nem fogadja el, Berki Géza (Kétbodony, 1952.; an.: Sárközi Mária) és
Berki Gézáné (Virág Magdolna; Ózd, 1955.; an.: Farkas Julianna) ajánlattevőktől.
(2) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Hunyadi u.
26. fsz. 2. (Hrsz.: 1403/A/2) és a fsz. 3. (Hrsz.: 1403/A/3) ajtószám alatti 39 és 45 m 2
alapterületű, egy-egy szobás komfort nélküli komfortfokozatú lakásokat a megtekintett
állapotban 600.000.- Ft induló áron licit útján történő elidegenítésre kijelöli.

(3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárás kiírására és lebonyolítására.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén a
pályázat nyertesével az adásvételi szerződést megkösse.
(5) 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.
(6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a pályázat első kiírására: 2012. július 15.
Felelős:

(3) és (5)-ös pontban: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
(4)-es pontban: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
112/2012. (VI. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4/B. 4.em. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz
Zs. u. 4/B. 4. em. 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 961/5/A/24) 53 m 2 alapterületű, másfél szobás
komfortos komfortfokozatú lakást a megtekintett állapotban 3.500.000.- Ft induló áron licit
útján történő elidegenítésre kijelöli.
(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárás kiírására és lebonyolítására.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén a
pályázat nyertesével az adásvételi szerződést megkösse.
(4) Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell
ismételni.
Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: a pályázat első kiírására: 2012. július 15.
Felelős: (2) és (4)-es pontban:
(3)-as pontban:

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2012. (VI. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u.
20. tetőtér 8. szám alatti 36 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 2012. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2012. (VI. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Madách liget 9. fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách
liget 9. fsz. 2. ajtószám alatti (Hrsz.: 298/13/A/2) 51 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos
komfortfokozatú lakást - jelenlegi megtekintett állapotban – 2.600.000.- Ft-ért Demeter Sándor
(szül: Demeter Sándor; Balassagyarmat, 1977.; an: Jóni Ilona Erzsébet) részére –
amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával – elidegeníti.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
(2) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a Magyar Állam képviseletében eljáró szerv elővásárlási jog gyakorlására
felhívás: 2012. július 31.
az adás-vételi szerződés megkötésére: 2012. október 15.
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2012. (VI.27.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 85. A. lh. III. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosításáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 85.
A. lh. III. emelet 2. szám alatti 27 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra
önkormányzati fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 3§ (4) bekezdésében
megjelölt jogkörében eljárva költségalapon, 2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig bérleti
szerződést köt Szakal Viktor ( Balassagyarmat, 1979. 05.04.) lakossal.
2.

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

Határidő: a szerződés megkötésére 2012.július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2012. (VI.27.) határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. em 2. szám alatti
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u.
8. I. lh. IV. em 2. szám alatti 54 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú lakás
vonatkozásában a Dr Kenessey Albert Kórház Rendelőintézetnél betöltött közalkalmazotti állása
fennállásáig, de legkésőbb 2017. június 30. napjáig költségelven, bérleti szerződést köt az alábbi
személlyel:
Dr Gáspárdy Géza
radiológus szakorvos
(an. Bágyoni Gyöngyvér, szül: Budapest, 1964.01.24.)
jelenlegi lakcíme: 1024, Budapest, Keleti Károly u. 10.)
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére 2012. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2012.(VI.27) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5176 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5176
hrsz-ú üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant a jelenlegi megtekintett állapotban Fejes Ilona
(Szügy, Vörösmarty út 15.szám alatti lakos) részére az alábbi feltételekkel idegeníti el:
a) az ingatlan vételára 2.000.000.-Ft +áfa,
b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,

2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2012. szeptember 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 2012. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2012.(VI.27.) határozata
a Rákóczi u. 23/A. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Specziár Valéria egyéni
vállalkozóval a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23/A. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú, 59 m2
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést Balassagyarmat Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről
szóló 15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év július hó 1. napjától 2014. év
június hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség bérleti díj összege: 848.400.- Ft/év + áfa,
c)
a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a Bérlő köteles megfizetni,
d)
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: 2012. július 5.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2012. (VI. 27.) határozata
a 2012. évi sportrendezvények támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi sportegyesületi
támogatásokra, valamint a kiemelt sportolók támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló
Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztatót elfogadja.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2012. (VI. 27.) határozata
a 2012. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló Oktatási, Ifjúsági,
Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi kulturális támogatásra
biztosított keretösszeg felosztásáról szóló Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági
tájékoztatót az alábbi tartalommal fogadja el:

Ssz.

1.
2.
3.

Pályázó neve

Pályázati cél

Szent
Imre
Keresztény
Általános Iskola, Gimnázium
és Szakképző Iskola
Balassagyarmati
Kamaraegyüttes
Gyarmat Média Nonprofit
Kft.

VIII.
Nyári
Színházi
Napok
megrendezése (díszlet, étkeztetés,
reklámanyag)
Kamaraegyüttes működése,
próbamunka, repertoár bővítése
Várostörténeti digitális mozgókép
archívum létrehozása
Balassagyarmati Honismereti Kör
ifjúsággal foglalkozó tevékenysége
2012/2013-as tanévben

4.

Mohácsi József Alapítvány

5.

Horváth Endre
Alapítvány

6.

ÉFOÉSZ Nógrád Megyei
Közhasznú Egyesület

7.

Éfoész Elfogadásért
Önérvényesítő Egyesület

8.

Vitalitás Se, Íjász

9.
10.
11.

12.

13.

Kiadványi Balassagyarmati Honismereti Híradó
2011. évi köteteinek megjelenítése

Nyírjes Természetvédelmi,
Oktatási,
Közjóléti
Alapítvány
Mikszáth
Kálmán
Művelődési Központ
Madách
Imre
Városi
Könyvtár
Mikszáth
Kálmán
Gimnázium,
Szakközépiskola
és
Szakiskola
Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ
Vasútmodellező Klubja

Esélyegyenlőség Napja rendezvény
megszervezése (terembérlet,
csomagok, fejlesztő füzetek stb.),
2012. június 8.
Esélyegyenlőség Napja-nyárköszöntő
rendezvény megszervezése, 2012.
május 25.

Megítélt
támogatás
(Ft)
100.000 Ft.
100.000 Ft.
100.000 Ft
50.000 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

30.000 Ft

Hagyományőrző Íjászverseny

70.000 Ft

Zöld zene családi nap

110.000 Ft

Sportpróba rendezvény
megszervezése
Balassagyarmat barátainak 2012. évi
találkozója a Duna Palotában

50.000 Ft
120.000 Ft

A XXIII. Madách-Mikszáth vers-és
prózamondó verseny megszervezése

50.000 Ft

Vasútmodell kiállítás megszervezése

50.000 Ft

14.

Kicsi Vagyok Én Alapítvány

Örökség Kulturális Műhely
előadássorozat

240.000 Ft

15.

Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ és
Napsugár Nyugdíjas Klub

Szépkorúak részére családias
hangulatú kulturális programok

80.000 Ft

16.

Palóc Vidék Fejlesztéséért
Egyesület

17.

Cigány Fiatalok Életmód és
Kulturális Szervezete

18.

Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény, Balassagyarmati
Kórusalapítvány

Fiatal korosztály számára
élménygazgdag programok
szervezése
Balassagyarmati és Nemzetiségi
Ifjúsági Kulturális, Művelődési napok
szervezése
„Zene határok nélkül” 26. nemzetközi
muzsikustábor

110.000Ft

80.000 Ft

300.000 Ft

19.

Ipoly-Völgyi Közösségi
Televíziósok Egyesülete

Balassagyarmat megyei kulturális
központi funkcióját erősítő
médiaesemény-sorozat létrehozása

100.000 Ft

20.

Zobonka Néptánc
Közhasznú Egyesület

Tanévzáró táncgála megszervezése

120.000 Ft

21

Baráz Ádám

Hangversenysorozat szervezése

140.000 Ft

22.

Palócország Egészségéért,
Gazdagságáért Alapítvány

Palóc Betlehem és azt kiegészítő
Adventi vásárhoz kapcsolódó
kulturális, zenei programok
lebonyolítása

100.000 Ft

ÖSSZESEN:

2.200.000 Ft

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2012. (VI. 27.) határozata
a 2012. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi támogatások
meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi kulturális
előirányzat keret terhére – az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság javaslata
alapján - az alábbi alapítványokat támogatja:
Pályázó neve

Pályázati cél

Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, „Zene határok nélkül” 26. nemzetközi
Balassagyarmati
muzsikustábor
Kórusalapítvány
Örökség Kulturális Műhely
Kicsi Vagyok Én Alapítvány
előadássorozat
Nyírjes
Természetvédelmi,
Zöld zene családi nap
Oktatási, Közjóléti Alapítvány
Balassagyarmati Honismereti Kör
Mohácsi József Alapítvány
ifjúsággal foglalkozó tevékenysége
2012/2013-as tanévben
Horváth
Endre
Alapítvány

Kiadványi Balassagyarmati Honismereti Híradó
2011. évi köteteinek megjelenítése

Palóc Betlehem és azt kiegészítő
Palócország
Egészségéért,
Adventi vásárhoz kapcsolódó kulturális,
Gazdagságáért Alapítvány
zenei programok lebonyolítása

Megítélt
támogatás
(Ft)
300.000 Ft

240.000 Ft
110.000 Ft
50.000 Ft

50.000 Ft

100.000 Ft

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa,
valamint a támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Csitár Község Önkormányzatával megkötendő megállapodás jóváhagyásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt
jóváhagyja a Csitár Község Önkormányzatával megkötendő megállapodást.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

tartalommal

Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2012. (VI. 27.) 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 pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül történik
Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 évre, 2013. január 1-től 2017. december 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 2012. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2012.(VI. 27.) határozata
a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatatói pályázatának véleményezését végző szakmai
bizottság tagjainak megválasztásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár
intézményvezetői pályázatának véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja meg, illetve kéri fel:
•
•
•

Molnár Évát, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatóját,
Havaj B. Máriát a Madách Imre Városi Könyvtár feldolgozó csoportvezetőjét,
Dankóné Mészáros Katalint a Balassi Bálint Gimnázium könyvtárosát.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt személyek írásban
történő felkéréséről gondoskodjon.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2012. (VI. 27.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskolában a 2012/2013. 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 Képviselő-testület a Kiss Árpád Általános Iskola és tagintézményei 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

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Görög Imréné igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2012. (VI. 27.) határozata
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület pályaépítésének támogatásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az e határozat 2 – 4.
pontjaiban foglalt feltételek mellett - támogatja a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport
Egyesület ( továbbiakban: Egyesület) részéről a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott
pályaépítési pályázatot. E támogatás értelmében a Képviselő - testület - mint a határozat
mellékletében található vázrajzon megjelölt 3192 hrsz-ú Ipoly-parti ingatlan vázrajz szerint
leválasztott területének tulajdonosa hozzájárulását adja -, hogy az Egyesület által benyújtott
pályázat nyertessége esetén a vázrajzon megjelölt ingatlanra a beruházás üzembe helyezését
követő 30 napon belül – a beruházás üzembe helyezésétől számított 15 éves időtartamra - a
Magyar Állam javára az ingatlan – nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálog kerüljön bejegyzésre.
2) A Képviselő – testület előzetesen nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban megjelölt pályázat
nyertessége esetén az e határozat mellékleteként csatolt vázrajz szerinti terület használatát
az Egyesület részére a beruházás üzembe helyezésétől számított 15 éves időtartamra
térítésmentesen biztosítja, azzal, hogy a használatra vonatkozóan külön megállapodás
kerül megkötésre az Egyesülettel, mely tartalmazza a megvalósuló pálya önkormányzat
és intézményei általi használatának mértékét is.
3)

A Képviselő – testület kijelenti, hogy az Egyesület részére csak abban az esetben adja
meg hozzájárulását a beruházás tényleges megkezdéséhez, ha az Egyesület igazolja,
hogy a beruházáshoz szükséges önerő rendelkezésre áll, azaz a beruházás teljeskörű
kivitelezésére garanciát vállal.

4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a terület kialakításához, valamint az e
határozatban foglalt döntések végrehajtásához kapcsolódó szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2012. (VI. 27.) határozata
a Balassagyarmati Kábel-SE rendkívüli támogatásának megítéléséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli, 3 millió forintos
visszatérítendő támogatást nyújt a Balassagyarmati Kábel Sportegyesületnek a következő

szezonban való elindulásának biztosításához, melyet az egyesületnek 2012. december 31-ig
kell visszafizetnie.
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. július 7.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2012. (VI.27.) határozata
a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges többlet 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.
2.

3.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a 195/2011. (IX. 29.) határozatával biztosított 314.749.721,Ft önerőn felül a projekt megvalósításához további maximum 3.000.000,- Ft saját forrást biztosít
2012. és 2013. évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéhez.

Határidő: 2012. július 6.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
a Dr. Spruch Rezső háziorvossal megkötendő megbízási szerződés
elfogadásáról
1..) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében a II. számú felnőtt háziorvosi körzet
feladatainak ellátásával megbízza Dr. Spruch Rezső vállalkozó háziorvost, aki személyesen
köteles e körzetben a felnőtt háziorvosi feladatokat ellátni az önkormányzattal aláírt megbízási
szerződés keretei között.
2..) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja az Önkormányzat és a
Dr. Spruch Rezső között megkötendő MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS - t.
3..) A Képviselő-testület a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Továbbiakban: GAMESZ) Alapító
Okiratának 17. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
„ - Nyírjesi út 8. Fsz. 2., Hrsz: 2007/A/2, 82 nm-es orvosi rendelő és a hozzá tartozó 4 db
parkoló”

4..) A Képviselő-testület a 2660 Balassagyarmat Nyírjesi út 8. Fsz.2. szám alatti, újonnan kialakított
háziorvosi rendelő bútorzatának és eszközbeszerzésének finanszírozását a GAMESZ
költségvetésében biztosítja.
5..) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a DELTAMED Egészségügyi Háziorvosi
Szolgáltató Kft ügyvezetőjét írásban tájékoztassa arról, hogy a Képviselő-testület 43/2012.(III.29.)
számú határozatának 2. pontjában foglaltak szerint a II. számú háziorvosi rendelést 2012.
augusztus 31-vel szünteti meg az általa biztosított rendelőben.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
szándéknyilatkozat a Balassagyarmat, Régi 5. szám alatti 5006/8 hrsz-ú ingatlan
elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a Makka és Társa Termelő, Kereskedő és Építő Kft. (3170 Szécsény, Batthyány út 1/B.) részéről
érkezett, a Balassagyarmat, Régi u. 5. szám alatti 5006/8 hrsz-ú 831 m2alapterületű beépítetlen
terület megnevezésű ingatlan elidegenítésére vonatkozó ajánlatot
n e m fogadja el, az
ingatlant a Kft részére nem idegeníti el..
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2012. július 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
az N-BAZIS Kft.-vel a Rákóczi u. 46. szám alatti helyiségre kötött
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-BAZIS Kft.-vel (2151 Fót,
Rév út 80. szám), a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46. szám alatt lévő, 610/1/A/3 hrsz alatt lévő,
összesen 206 m alapterületű helyiségből 71 m2 alapterületű helyiségre 2015. október hó 31.
napjáig szóló helyiségbérleti szerződést, 2012. július hó 31. napjával, közös megegyezéssel, az
alábbi feltételekkel szünteti meg:
e)
Az N-BAZIS Kft. a helyiséget 2012. július hó 31. napján kiürített, kitakarított állapotban
köteles az önkormányzat részére visszaadni,
f)
a helyiségre 2012. július hó 31. napáig fennálló tartozások az N-BAZIS Kft-t terhelik,
g)
a Képviselő-testület a megszűnést követő háromhavi bérleti díj megfizetésétől eltekint.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre: 2012. július 25.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a

az All Nutrition Kft-vel a Rákóczi u. 18. szám alatti helyiségre kötött
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetéséről és
a KeleGen Art&Fit Kft. részére történő bérbeadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az All Nutrition Kft.-vel (1117
Budapest, Budapest, Budafoki út 111. sz.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatt lévő,
510/A/1 hrsz-ú, összesen 60 m2 alapterületű helyiségből 24 m2 alapterületű helyiségre 2017.
április hó 15. napjáig szóló helyiségbérleti szerződést, 2012. július hó 31. napjával közös
megegyezéssel megszünteti.
A Képviselő-testület a megszűnést követő háromhavi bérleti díj megfizetésétől eltekint,
amennyiben a helyiségre a 2. pontban foglaltak szerint a helyiségbérleti szerződés 2012. július
hó 31. napjáig megkötésre kerül.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u.
18. szám alatt lévő, 510/A/1 hrsz-ú, összesen 60 m2 alapterületű helyiségből 24 m alapterületű
helyiséget 2012. augusztus hó 01. napjától kezdődően a KeleGen Art&Fit Kft. (adószám:
24060022-2-12, székhely: Érsekvadkert, Szent István út 33.sz.) részére az alábbi feltételek
szerint adja bérbe:
a) a helyiségbérleti szerződés időtartama: 2017. április hó 30. napjáig szól,
b) a helyiség kezdő bérleti díja: 612.000.-Ft/év + áfa,
c) a bérleti szerződést – Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
rendeletben foglaltak szerint – közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos
költségek a bérlőt terhelik.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő. A kiértesítésre: 2012. július 25.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
a Teleki u.1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvári és Társa Bt-vel a
Balassagyarmat, Teleki 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú, 184 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.)
rendeletében foglaltak szerint, az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év augusztus hó 1. napjától 2013.
év július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b) a helyiség bérleti díj összege: 157.480.-Ft/hó + áfa,
c) a helyiségre 2012. július 31-ig fennálló helyiséghasználati díjtartozást a helyiségbérleti
szerződés megkötéséig, legkésőbb 2012. augusztus hó 31. napjáig meg kell fizetni,
d) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos
költségek a bérlőt terhelik.
2.

Amennyiben az 1. pontban foglaltak szerint a helyiségbérleti szerződés 2012. augusztus hó 31.
napjáig nem kerül megkötésre, úgy a Nemesvári és Társa Bt. a helyiséget szeptember hó 30.
napjáig kiürítve, kitakarítva köteles Balassagyarmat Város Önkormányzata részére visszaadni.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti
szerződés megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Határidő: a kiértesítésre: 2012. július 25.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
a TÁMOP 3.1.11-12/2 kódszámú, ÓVODAFEJLESZTÉS című pályázat benyújtásának
támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 3.1.1112/2 kódszámú, ÓVODAFEJLESZTÉS című pályázat - melynek célja a Központi Óvoda és
tagintézményei eszközbeszerzésének és szakmai, pedagógiai innovációt hordozó fejlesztésének
elősegítése –, legfeljebb 25 millió Ft összértékben benyújtásra kerüljön.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének
módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde 98/2012.(VI.21.)
határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és
Házirendjének szövegében a „Városi Bölcsőde” elnevezést:
„Balassagyarmat Városi Bölcsőde”
elnevezésre változtatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozat megküldésével tájékoztassa az
érintetteket a fenti szabályzatok módosításáról.
Határidő: 2012. július 25. (a 2. pont tekintetében)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
felülvizsgálatáról
3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervét (továbbiakban: Terv) felülvizsgálta, és a szükséges módosításokkal,
aktualizálásokkal együttesen, annak tartalmát az e határozat mellékletét képező tartalommal
fogadja el.

4.

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

Határidő: 2012. július 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmat
Város Önkormányzata és Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségii Önkormányzata között a
nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének végrehajtására
vonatkozó együttműködési megállapodás tervezetet és a mellékelt tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési megállapodás
aláírására.
3.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(I.26.) határozatával
elfogadott és az 5/2011.(I.27.) határozatával módosított együttműködési megállapodás a
határozat kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Határidő: 2012. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési munkái” tárgyú
hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési munkái”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, dokumentációját és hozzájárul az eljárás
megindításához.

2.

A Képviselő – testület az 1. pontban megjelölt közbeszerzéshez kapcsolódóan a bíráló bizottság
tagjának jelöli az alábbi személyeket:
Oravecz István
Juhászné Gajzinger Ágnes
Magyaros Tamás
dr Varga Andrea
Magyar Közút Zrt által delegált személy
Bereczk Edit ügyvezető

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. július 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmati Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási, energetikai
korszerűsítési munkáinak elvégzése” tárgyú hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás
kiírásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja a „Balassagyarmati Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási,
energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását és dokumentációját és hozzájárul az eljárás lefolytatásához.

2.

A Képviselő - testület a Közbeszerzési Szabályzat 4.4. pontjában foglalt jogkörében eljárva az 1.
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan a Bírálóbizottság
tagjainak – Balassagyarmat Város Jegyzőjének 5.3. pontban megjelölt hatáskörére figyelemmel –
az alábbi személyeket jelöli ki:
1. Juhászné Gajzinger Ágnes
2. Oravecz István
3. Magyaros Tamás
4. dr. Varga Andrea

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. július 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2012.(VII.20.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati Közösségi szállással kapcsolatos felterjesztésről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 101.§-ában foglaltak alapján – a közbiztonság helyi fenntartása, mint
kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében - felterjesztéssel él a Belügyminisztérium felé
az alábbiakban meghatározott – a balassagyarmati Közösségi szállással kapcsolatosan felmerült
– tárgyakban:
a) a képviselő – testület az Ötv. 101.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján javasolja, hogy
jogszabályi keretek között (jogszabály-módosítás útján) kerüljön rendezésre a Közösségi
szállón kialakult helyzet az alábbiak szerint:
- Őrzött Szállón maradjon az a személy, akinek személyazonossága nem ismert
- Őrzött Szállóba kerüljön vissza a nyitott Közösségi Szállóra helyezett személy, ha
ellene szabálysértési vagy büntetőeljárás indul, és ha ismételten vagy súlyosan
megsérti a Házirendet
- A rendőrségnek legyen intézkedési joga a Közösségi Szálló házirendjének
betartatására.
b) a képviselő – testület az Ötv. 101.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján kinyilvánítja azon
véleményét, hogy a Közösségi szálló jelenlegi kapacitásának (105 fő + 6 fő) jövőbeni
bővítését nem támogatja
c) a képviselő – testület az Ötv. 101.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján kezdeményezi, hogy az
előterjesztésben ismertetett tárgykörökben folyamatosan együttműködés kezdődjön el a
rendőrség, az ügyészség a bíróság és az önkormányzat illetékes személyei között a helyzet
mielőbbi rendezése érdekében.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. július 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2012.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti (1428 hrsz) 8 m2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 1428 hsz. alatt
felvett lakóház, udvar megnevezésű, Balassagyarmat Város Önkormányzatának 514/604 részben
tulajdonát képező, Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatt lévő összesen 604 m 2 alapterületű
ingatlanból a 8 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget Csikányné Mészáros Márta
(szám alatti lakos) által benyújtott bérbevételi ajánlata alapján az alábbi feltételekkel adja bérbe:
a.
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év szeptember hó 01. napjától
2017. év augusztus hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.
a helyiség kezdő éves bérleti díja 126.000.-Ft +áfa,
c.
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti
díjnak megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása,
d.
a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint,
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 abban az esetben, ha az ajánlatadó igazolja, hogy a helyiségbérleti szerződést, mint
egyéni vállalkozó köti meg.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2012. augusztus 31
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2012.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámainak meghatározásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda
vezetőjének,
intézményvezető-helyettesének és tagintézmény-vezetőinek kötelező
óraszámát a 2012/2013. nevelési évre – 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 31-éig a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. sz. melléklet Harmadik rész I./A. részében
meghatározott kötelező óraszámban állapítja meg:
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a Központi Óvoda intézményvezetőjét, hogy a
döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Pálinkás Zoltánné óvodavezető
.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2012.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézmények maximális gyermek-, illetve tanulói létszámának túllépését a
2012/2013. 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: 2012. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2012.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtásának
támogatására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 3.1.412/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat - melynek célja a Balassi Bálint
Gimnáziumban folyó oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának elősegítése benyújtásra kerüljön, a határozat mellékletében foglalt tartalommal és költségvetéssel, azzal, hogy
az új köznevelési törvény értelmében a leendő fenntartót terheli a nyertesség esetén a projekt
előfinanszírozásának kötelezettsége.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2012.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtásának
támogatására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 3.1.412/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat - melynek célja a Kiss Árpád Általános
Iskola és tagintézményeiben folyó oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának
elősegítése - benyújtásra kerüljön, a határozat mellékletében foglalt tartalommal és
költségvetéssel, azzal, hogy az új köznevelési törvény értelmében a leendő fenntartót terheli a
nyertesség esetén a projekt előfinanszírozásának kötelezettsége.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2012.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtásának
támogatására
1.

.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 3.1.412/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat - melynek célja a Szent-Györgyi
Albert Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatás és képzés minőségének és
hatékonyságának elősegítése - benyújtásra kerüljön, a határozat mellékletében foglalt
tartalommal és költségvetéssel, azzal, hogy az új köznevelési törvény értelmében a leendő
fenntartót terheli a nyertesség esetén a projekt előfinanszírozásának kötelezettsége.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2012.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
az ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázat
benyújtására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az ÉMOP2.1.1/B-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című konstrukciójához
180 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal pályázat kerüljön benyújtásra a
mellékeltek szerint.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban megjelölt
határidőig gondoskodjon a pályázat benyújtásáról valamint az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2012.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzata és
a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja között megkötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja a
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával megkötendő együttműködési megállapodást.
2. A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2012.(VIII.27.) 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 a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel támogatására a fedezetet továbbra
is biztosítja a 2012. évben, a 2012. évi költségvetés terhére.
2.) A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az októberi testületi ülésre dolgozzon
ki egy differenciált támogatási rendszert és terjessze a Testület elé.
Határidő: a 2. pont tekintetében a 2012. október havi testületi ülés
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2012.(IX.14.) h a tá r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 10. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján Kiss-Mohai Orsolyát 2013. január 1-től öt évre – 2017.
december 31. napjáig megbízza a Madách Imre Városi Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói
feladatainak ellátásával.

2.

A Képviselő-testület Kiss-Mohai Orsolya igazgató illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
• Garantált illetménye a Kjt. 61. § (1) bek. g. pontja alapján (G-7) 155.300.-Ft
• Magasabb vezetői pótléka a Kjt. 70. § (2-3) bek. és a
Vhr. 3. sz. mellékletének 3.1.12 pontja alapján a hatályos
pótlékalap 225%-a, azaz:
45.000.-Ft
Mindösszesen:

200.300.-Ft

3.

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
151/2012.(IX.14.) h a t á r o z a t a
a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének felújítási, energetikai
korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az összegzésben foglalt tartalommal
elfogadja a „balassagyarmati Oktatási, Művelődés Központ és Könyvtár épületének felújítási,
energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményét.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 14
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2012.(IX.14.) h a t á r o z a t a
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 a megyei önkormányzati
tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
702.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 357.943 ezer forint összegű működési
célú hiánnyal fogadta el. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét
282.460 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ ( 1 ) bekezdés
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

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

3.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. szeptember 17.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2012. (IX.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1-8.
számú mellékleteket - elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2012.(IX.27.) határozata
a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről szóló 143/2012.(VIII.27.) határozat mellékeltének módosításáról
1/a)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézmények maximális gyermek-, illetve tanulói létszámának túllépéséről
szóló 143/2012. (VIII.27.) határozat mellékletét - 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 - az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

Csoport/
Osztály

Kiss
Árpád
Általános
Iskola

1. a
1. b
2. b
3. a

Kiss
Árpád
Általános

4.a

Kt. 3. sz.
melléklet II.
Kt. 3. sz.
rész 8. pontja
Fenntartói
melléklet II.
alapján a
hatáskörben, a
Kt. 3. sz. rész 7. pontja
nevelési
2012/2013.
melléklet
alapján a
év/tanév
nevelési
I. rész
nevelési
Feladattípus
elején
évben/tanévben
szerinti
év/tanév
engedélyezett
tényleges
maximális
elején
létszám
összes
létszám engedélyezett
oktatásgyermek-,
létszám (fő)
szervezési
tanulói létszám
(+20%)
okok miatt
(+10%)
ált.iskola
26
31
34
33
34
ált.iskola
26
31
32
34
ált.iskola
26
31
34
34
ált.iskola
26
31
34
ált. iskola

26

31

34

32

Iskola
Dózsa
György
Tagiskola
Kiss
Árpád
Általános
Iskola
Szabó
Lőrinc
Tagiskola

4.a

ált.iskola

26

31

34

32

b) A Határozat mellékletének többi része változatlan marad.
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: 2012.szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2012. (IX.27.) határozata
a Balassagyarmat Rákóczi u. 33. szám alatti 1533/A/2 hrsz-ú helyiség hasznosításáról a
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem útja 33. szám alatti 1533/A/2 hrsz-ú, 65 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiséget térítésmentesen használatba adja, a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata részére - az önkormányzati működés feltételeinek biztosítása céljából - 2014. évi
önkormányzati választásokig az alábbi feltételekkel:
a) a helyiség használatához kapcsolódó helyreállítási, felújítási költségek a Balassagyarmat
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelik,
b) a helyiség fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek 2012. december hó 31.
napjáig Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, ezt követően
Balassagyarmat Város Önkormányzatát terhelik,
c) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/A. szám alatti 510/A/5 hrsz-ú helyiséget rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban 2012. december hó 31. napjáig a Balassagyarmat Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata köteles visszaadni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő használati
szerződés megkötésére.
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodás e határozatnak megfelelő
módosítását a soron következő képviselő – testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: a szerződés megkötésére 2012. október 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2012.(IX. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u.
20. tetőtér 8. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást
szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok
ellátása érdekében:
Szeleczki Gyuláné (sz: Gyurkovics Beáta; Balassagyarmat; 1963. 05. 13.; an: Szabó Ilona)
ápolónő (Szent Erzsébet Idősek Otthona) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett,
2012. november 1-től kezdődően 2014. október 31-ig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek
Otthonánál 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. október 15.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2012. (IX. 27.) határozata
az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények
2013/2014. tanévi beiskolázásának meghatározásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott egyes
középiskolákban a 2013/2014. 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 2013/2014-es felvételi eljárás
során a hivatalos felvételi tájékoztatójukban hívják fel a szülők és a tanulók figyelmét arra,
hogy 2013. április-májusában, a végleges tanulói jelentkezések és az addig kiadásra illetve
módosításra kerülő, vonatkozó jogszabályok tükrében a fenntartónak joga van a
beiskolázásról szóló határozatának a megváltoztatására.
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 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: Borenszkiné Imre Éva és Vadkerty Róbert igazgatók
Határidő: 2013. június 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2012.(IX.27.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervének (továbbiakban: Terv) módosítását az e határozat mellékletét képező
tartalommal fogadja el.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2012.(IX.27.) határozata
köznevelési intézmények működtetési kötelezettsége alóli mentesítésülés iránti kérelem
benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján nyilatkozik, hogy - a 2. pontban meghatározott, - saját tulajdonában álló, - az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak
ellátását szolgáló – ingó és ingatlanvagyon működtetését a rendelkezésre álló saját és
átengedett bevételek terhére nem képes vállalni.
2. A működtetési kötelezettség alóli mentesítési kérelemmel érintett intézmények :
a. Kiss Árpád Általános Iskola (mindhárom tagintézménye)
b. Balassi Bálint Gimnázium
c. Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
d. Madách Imre Kollégium
e. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
f. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény,
Nevelési Tanácsadó, Balassagyarmat
g. Szondy György Szakközépiskola és Szakiskola
h. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a
229/2012.(VIII.28)
Kormányrendeletben
meghatározott
szándéknyilatkozat
és
adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő
benyújtásáról.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2012.(IX.27.) határozata
a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének felújítási, energetikai
korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról szóló 151/2012 (IX.14.) határozat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az összegzésben foglalt –
módosított - tartalommal elfogadja a „balassagyarmati Oktatási, Művelődés Központ és
Könyvtár épületének felújítási, energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzése” tárgyban
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012 szeptember 28
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2012. (IX.27.) h a t á r o z a t a
a szlovákiai Kékkő (Modry Kamen) településsel együttműködési megállapodás megkötésére
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a szlovákiai Kékkő (Modry Kamen) településsel megkötésre kerülő
együttműködési megállapodást.
2./ A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő 2. pont tekintetében 2012. október 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2012. (IX.27.) határozata
digitális moziprojektor beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 18/2012.
(VIII. 29.) EMMI rendelet által kiírt pályázati felhívásra digitális moziprojektor beszerzésére.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
előreláthatóan bruttó 4.500.000,- Ft-ot a 2012. és 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetés
módosításnál ezen összeg átvezetésre kerüljön.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére és az üzemeltetővel kötött Támogatási Szerződés módosítására.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2012.(IX.27.)
határozata
a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozását előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „BALASSAGYARMAT
DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozását előkészítő
bizottságba
Csábi István Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 44.
Demus László Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11. és
Sztancsikné Sebes Katalin Balassagyarmat, Baross Gábor utca 16. 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 2012. december havi ülésére.
1.

Határidő: megválasztott tagok kiértesítésére: 2012. október 10.
javaslat előterjesztésére: 2012. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2012. (IX.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évben, a Magyar
Köztársaság Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti
Papp Andrásné vezető asszisztenst
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti
Kelemen Tiborné óvodapedagógust
Csallóné Majoros Erzsébet általános iskolai tanárt
Kopcsányi Ottó igazgatót, középiskolai tanárt
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti
Dr. Limbacher Gábor igazgatót
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti
Végvári József főtörzsőrmestert
„Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti
Dósa Esztert
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti
Laczkó Jánosné ápolónőt
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti
Móricz Zsigmond út 5/b lakóközösségét (Fekete István és társai),
Bíró János és a Jópalócok út lakóközösségét (Frecska Szabolcs és társai),
Fazekas János vállalkozót
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti
Siket Anna
Urhegyi Márton
Istók Fanni
Kácsor Ádám
Nyerges Tímea

Takács Kolos
Farkas Laura Fanni
Farkas Ivett Bianka
Kókai Márk
László Luca
Jamrik Panna
Lavaj Fanny Emese
Kalmár Kristóf
Pécsi Róbert
Jambrich Benjámin tanulókat.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására.
Határidő: 2012. október 23.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2012.(IX.27.) határozata
Buday Attila - ÉletFa Rehabilitációs Intézetben fennálló - intézményi jogviszonya
megszüntetésére
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Buday
Attila (született:, anyja neve:) – alatti lakos - ÉletFa Rehabilitációs Intézetben – 2120 Dunakeszi,
Fóti u. 75. szám – fennálló intézményi jogviszonyát 2012. augusztus hó 30. napjával
megszünteti.
Az eljárás költség- és illetékmentes.
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Balassagyarmati Törvényszéktől
(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
Buday Attilát (született:, anyja neve:) a Balassagyarmati Városi Tanács VB. Egészségügyi
Osztálya 8712/1978. számú, 1978. május 31. napján kelt határozatával beutalta a Diósjenői Állami
Szociális Foglalkoztató Intézetbe.
A Szociális Intézetek Központjának 487/1979. számú, 1997. január hó 29. napján kelt határozata
alapján Buday Attila 1979. március hó 09. napjától a dunakeszi ÉletFa Rehabilitációs Intézetébe
került (korábbiakban Értelmi Fogyatékosok Országos Szociális Foglalkoztató Intézete).
Nevezett cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, egészségi és mentális állapota miatt a
továbbiakban ápoló-gondozói ellátást igényel, ezért elhelyezését kezdeményezték a diósjenői
intézetbe.
Gondnoka – aki egyben az édesanyja, Németiné Finta Katalin – 2012. augusztus hó 8. napján, az
ÉletFa Rehabilitációs Intézetnek megküldve – írásban kezdeményezte fia intézményi
jogviszonyának megszüntetését. Fia 2012. augusztus hó 6. napján elhagyta az intézetet és a
diósjenői intézetbe történő elhelyezéséig, édesanyja otthonába fogadta.
Buday Attila gondnokának kezdeményezésére, az intézményvezető kérte nevezett intézményi
jogviszonyának 2012. augusztus hó 30. napjával történő megszüntetését.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.)
101. §-- - a értelmében:
„(1) Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes
képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az
intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek
megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
(2) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt.
(3) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető
panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult,
illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül
az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem
hoz.
(4) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére
az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló
szerv határozata szünteti meg.”
A Szoctv. 94. §561 (1)562 bekezdése értelmében: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményi jogviszony keletkezését
a) a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének határozata,
b) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése,
c) a bírói ítélet,
d) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhivatal határozata (a
továbbiakban a)–d) pont alattiak együtt: beutaló határozat),
e) a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése
alapozza meg.”
Buday Attila gondnokának kezdeményezésére a Képviselő-testület a rendelkező résznek
megfelelően megszüntette nevezett intézményi jogviszonyát.
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Szoctv. 94.§ (1) bekezdés a) pontja
határozza meg.
A határozathozatal a Szoctv. 16. §-a, 101.§ (1),(4) bekezdései, a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1)
bekezdése 72.§ (1) bekezdése alapján történt.
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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2012.(X.8.) h a t á r o z a t a
a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázati kiírásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvény 8.§ (2) bekezdésében, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény 4.§ (4) bekezdésében és 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján nyilvános
pályázatot ír ki a mellékletben szereplő pályázati felhívás és pályázati kiírás közzétételével 5 éves
időtartamra.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázati felhívás két országos napilapban, a
Magyar Közlöny mellékletében megjelenő Hivatalos Értesítőben, helyben szokásos módon és a
honlapon történő közzétételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2012.(X.8.) h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásáról
1./

2./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a./
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a
felsőoktatási tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok
támogatására kiírt 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz,
b./

az
ösztöndíj
odaítélésére
–
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő
együttműködésében - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános
pályázati feltételek figyelembe vételével - pályázatot ír ki,

c./

a fenti célra az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a szociális előirányzaton
belül 1.800.000.- Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. október 15. (a pályázat közzétételére)
2012. december 10. (a pályázat elbírálására)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2012.(X.8.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú
nem lakás célú helyiség bérleti díja csökkentésének kezdeményezéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „K 2001” Bt kérelmét,
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú 82 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérleti díjcsökkentésére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év október hó 1. napjától
2013. év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b) a helyiség bérleti díj összege:1.256.995.- Ft/év+ áfa,
c) a helyiségre 2012. szeptember 30-ig fennálló helyiségbérleti díj és közös
költségtartozást a helyiségbérleti szerződés megkötéséig, legkésőbb 2012. december
31. napjáig, három részletben meg kell fizetni,
d) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik,
e) amennyiben a helyiségbérleti díjtartozás a megadott határidőig nem kerül
kiegyenlítésre, úgy a helyiségszerződés felmondásra kerül.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre: 2012. október 15.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2012.(X.8.) h a t á r o z a t a
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 68/2011. (IV. 28.)
határozatában foglalt, a Balassagyarmat 0154/58, 0154/72, 0154/81, 0154/83, 0154/84, 0154/86
hrsz-ú, állami tulajdonú földrészletek megvételére vonatkozó szándékát.
2. A képviselő – testület a területfelhasználás célját az alábbiakban jelöli meg: az önkormányzat
rendezési tervében megfogalmazott terület- és településrendezési célok megvalósítása, a
0154/72 hrsz-ú ingatlan esetében közpark és természetvédelmi terület-, a 0154/86 hrsz-ú
földrészleten sportlétesítmények kialakítása.
3. A Képviselő – testület vállalja 1. pontban felsorolt ingatlanok forgalmi értékbecslése
elkészítésének költségeit.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges teendők megtételére és a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére szükséges nyilatkozatok megadására.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. október 12.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2012.(X.18.) h a t á r o z a t a
a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás
elfogadására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét
képező tartalommal a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló
megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. október 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

171/2012.(X.18.) h a t á r o z a t a
EU Önerő Alap pályázatok benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázni kíván a 285/2012. (X.
9.) Korm. rendelettel meghirdetett EU Önerő Alap támogatásra.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzata valamennyi, a 285/2012. (X. 9.) Korm. rendeletnek megfelelő pályázata
vonatkozásában a maximális támogatást igényelve pályázatot nyújtson be az EU Önerő Alap
támogatásra.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza 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
172/2012.(X.18.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megye Önkormányzatával és Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal történő
megállapodásról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megye önkormányzatával és
a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal a történő megállapodásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megye
Önkormányzatával és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal történő megállapodás
tervezetét jóváhagyja.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57 909 003,- Ft követelés után
járó késedelmi kamat követeléséről - melynek összege 2012. szeptember 30-áig 9 844 531,- Ft -,
lemond.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt megállapodást aláírja.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja
alapján meghozott döntésről
1..) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a
saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését
– a 229/2012.((VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a benyújtott kérelmét fenntartva – nem vállalja.
2..) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy e határozat határidőre történő továbbításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a lakásállományra vonatkozó 2013. évi beruházásokat tartalmazó terv jóváhagyására

1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásállományra vonatkozó 2013. évi beruházásokat tartalmazó tervet, a
Képviselő-testület 272/2011. (XII.21.) határozatával elfogadott 2012. évi
beruházásokat tartalmazó tervvel megegyezően – változtatás nélkül – fogadja el.
2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. december 31..
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi
belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben ismertetet
bizonytalansági tényezők és körülmények miatt Balassagyarmat Város Önkormányzat és
irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyását
későbbi időpontra halasztja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása
alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi belső ellenőrzési tervének tervezetét 2012. december
31-ig terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. december 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a

A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása és intézményei tevékenységéről 2011 – 2012.
évi beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2011-2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2011-2012. évi beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2011 – 2012 évi beszámolóját.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - 137/2012.(VII.20.) határozatával
elfogadott - Balassagyarmat Város Önkormányzata és Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségii
Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdésének végrehajtására kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az együttműködési megállapodás „1. A működés tárgyi feltételei” cím a.) pontja helyébe az alábbi
szöveg lép:
„a.) Az Önkormányzat a Roma Önkormányzat részére – az önkormányzati választások időpontjáig
– 2013. január 1. napjától ingyenes használatába adja a kizárólagos tulajdonát képező 2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 33.. szám alatti, 1533/A/2 hrsz-ú , 65 m2 alapterületű,
nem lakás céljára szolgáló helyiséget a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátására a
szükséges tárgyi - technikai eszközökkel.”
2.) Az együttműködési megállapodás „1. A működés tárgyi feltételei” cím d.) pontja az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„d.) A Roma Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az a.) pontban megjelölt ingatlant nem
idegeníti el, és nem terhelheti meg, a helyiség egy részét bérbe, albérletbe adni csak az
Önkormányzat előzetes hozzájárulásával lehet.”
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. november 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

179/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat város szabályozási tervét megállapító 12/2000. (V. 19.) rendelet
módosításának kezdeményezéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzata a város fejlesztésére kijelölt területek hasznosíthatósága
érdekében a hatályos szabályozási terv módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
1.

A Springa domb melletti, lakópark jellegű beépítésre kijelölt, kertvárosias lakóövezetbe sorolt
területnek a Veres Pálné utca nyugati oldalára eső, 1835/113 hrsz-u részén a szabályozási
tervből törli a területet felosztó belső javasolt telekhatárokat, valamint a belső kiszolgáló út
szabályozási lehatárolását, továbbá a maximális építménymagasságot 6,5 méterre emeli.
Egyebekben a tömb övezeti besorolása, szabályozási előírásai változatlanok maradnak.

2.

A Deák u. Rákóczi út tömbbelső szabályozását a terület fejlesztési célú hasznosítása érdekében
úgy változtatja meg, hogy a tömbbelső közepén kialakításra javasolt, és leszabályozott parkoló
helyett a teljes tömbbelső a településközponti vegyes övezetbe tartozzon.

Felkéri a polgármestert, hogy a területhasznosításban érdekelt felhasználóval kötött
településrendezési szerződés keretében gondoskodjon a szabályozási változások hatósági
egyeztetéséről, és a szabályozási terven történő átvezetéséről.
Határidő:
Felelős:

2012. november 15. a településrendezési szerződés megkötésére,
2012. december 15. a szabályozási tervek módosítására.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Springa-dombi városerdő és a szomszédos Veres Pálné utcai ingatlanok telekhatár
rendezéséről
A Képviselő testület a Balassagyarmat 3134/100 hrsz-ú földrészletből - összhangban
Balassagyarmat Város Szabályozási tervével - a Springa-dombi városerdőből 5 méteres
területsávot elidegenít a Veres Pálné utca 34-46. szám alatti tulajdonosoknak az alábbi
feltételekkel:

1.

-

-

a vételár 700.- Ft/m² + ÁFA, mely összeget az adás-vételi szerződéssel egyidejűleg kell
megfizetni;
a vevőknek vállalniuk kell az erdő művelési ágban lévő területrészek kivonásával kapcsolatos
valamennyi költség megfizetését, továbbá az erdőrész vagy más kijelölt területen való
újratelepítés költségét;
a terület ingatlanrendezésével (földmérői munkadíj, igazgatási szolgáltatási díjak), valamit az
ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli;
a felkínált 5 méter szélességű területsáv megvásárlása abban az esetben lehetséges, ha a
Veres Pálné utca 34-46. szám alatti ingatlantulajdonosok egyöntetűen nyilatkoznak vételi
szándékukról, továbbá a költségek és szolgáltatási díjak viseléséről;

2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2013. december 31-ig megkötendő adásvételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a területrendezéssel és az adás-vétellel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítésére 2012. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat 1835/113 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Du s.r.o (990 01 Velky Krits
Banícka 703/16 ) részére a Balassagyarmat 1835/113 hrsz-ú 1 ha 7173 m2 alapterületű
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban elidegeníti – amennyiben a
Magyar Állam nem él elővásárlási jogával – az alábbi feltételekkel:
a.
az ingatlan vételára 1.100 Ft/m2 + áfa,
b.
a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c.
az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 5 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – az 1 ha 7173 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási
jogot kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
d.
az ingatlan közművezetékeinek kiépítése és a csatlakozás költségei a vevőt terhelik,
e.
a leendő vevő vállalja, hogy Településrendezési szerződés keretében Balassagyarmat
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balassagyarmat Város Szabályozási
Tervéről szóló 12/2000.(V.19.) rendelte módosításának költségeit megfizeti,
f.
a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
becsatolása az átlátható szervezetről,
g.
az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2013. február 28-ig megkötendő
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2012. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 68. fsz. 5. szám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet 19. § (1)
bekezdése alapján Chikán Józsefné Balassagyarmat, Kossuth L. u. 68. fsz. 5. szám alatti
jogcím nélküli lakáshasználóval – szociális alapon – 2012. november 1-től - 2013. október 31-ig
lakásbérleti szerződést köt.
2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a kiértesítésre 2012. november 9.
a szerződés megkötésére: 2012. november 16.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
1.

/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B.
tetőtér 1. (Hrsz: 291/A/27) ajtószám alatti 49 m 2 alapterületű, kettő szobás komfortos
komfortfokozatú lakást Rácz Krisztián részére 2012. november 1-től kezdődően 2012.
december 31-ig – térítésmentesen – használatba adja, azzal a megkötéssel, hogy saját
költségén a szükséges felújítási munkákat elvégzi.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2012. november 10.
a lakáshasználati szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására
november 15.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

2012.

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. u. 1.
földszint 2. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember
elhelyezés céljából:
Szász Orsolya pszichológus (Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet) részére költségelvű
lakbér megfizetése mellett, 2012. november 1-től kezdődően 2017. október 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. november 9.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár Horgászegyesület
között 1994. november 11-én létrejött megállapodás felmondására vonatkozóan
1.

A többszöri eredménytelen felszólítások miatt a Képviselő-testület felmondja Balassagyarmat
Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár Horgászegyesület között 1994.
november 11-én létrejött megállapodást, mely a nyírjesi önkormányzati tulajdonú tavak
horgászati jogáról szólt.

2.

A polgármester kezdeményezi a horgászati jogról szóló haszonbérleti szerződés felülvizsgálatát
a Vidékfejlesztési Minisztériumnál.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: A megállapodás felmondására: 2012. november 15.
A Vidékfejlesztési Minisztérium megkeresésére: 2012. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

3.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2012.(X.31.) 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 Kórház
– Rendelőintézet főigazgató főorvosának a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről szóló
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

2./

A Képviselő-testület egyben tudomásul veszi Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 2012.
október 3-án írásban közölt felmondó nyilatkozatát, melynek hatálya 2013. március 31.

3./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. április 1-től a felnőtt háziorvosi ügyelet
biztonságos és jogszerű ellátásáról, annak folytonosságát fenntartva gondoskodjon és a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
a 3. pont tekintetében 2013. március 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 198/2007.(XI.28.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 198/2007.(XI.28.) határozat 2. pontjában támogatott Litavszki
Ádám részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és a 6.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 201/2007.(XI.28.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 201/2007.(XI.28.) határozat 2. pontjában támogatott Kucsera
Patrik Dániel részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és a 6.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 202/2007.(XI.28.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 202/2007.(XI.28.) határozat 2. pontjában támogatott Gombolai
Gréta részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és a 6.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 203/2007.(XI.28.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 203/2007.(XI.28.) határozat 2. pontjában támogatott Koplányi
Antónia részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és a 6.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 271/2008.(XI.26.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 271/2008.(XI.26.) határozat 2. pontjában támogatott Sándor
Rajmund részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 272/2008.(XI.26.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 272/2008.(XI.26.) határozat 2. pontjában támogatott Szabó
Bence részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 273/2008.(XI.26.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 273/2008.(XI.26.) határozat 2. pontjában támogatott Széles
Gábor részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 275/2008.(XI.26.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 275/2008.(XI.26.) határozat 2. pontjában támogatott Gál Viktor
részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi helyzetére
tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a tanuló
részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 276/2008.(XI.26.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 276/2008.(XI.26.) határozat 2. pontjában támogatott Horváth
Dávid részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 278/2008.(XI.26.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 278/2008.(XI.26.) határozat 2. pontjában támogatott Tóth
Richárd részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 280/2009.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 280/2009.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Vachó
Norbert részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 283/2009.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 283/2009.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Plangár
Dorottya részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.

Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 285/2009.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 285/2009.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Hegedűs
Eszter részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 233/2010.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 233/2010.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Bálint
Fruzsina részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

201/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 234/2010.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 234/2010.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Koplányi
Kitti részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 235/2010.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 235/2010.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Plangár
Petra részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 236/2010.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 236/2010.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Szvetlik
Bianka részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.

Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 238/2010.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 238/2010.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Gombolai
Dávid részére megítélt anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 239/2010.(XI.25.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 239/2010.(XI.25.) határozat 2. pontjában támogatott Gombolai
Dorina részére megítélt anyagi támogatást 2013. szeptember 1-től - az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel - visszavonja és az 5.000.-Ft/hónap összeg folyósítását megszünteti, a
tanuló részvételét az Arany János Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

206/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 245/2011.(XI.24.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 245/2011.(XI.24.) határozat 2. pontjában támogatott Becskereki
Friderika részére megítélt 5.000.-Ft/hónap anyagi támogatást 2013. január 1-től - az
önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel – visszavonja, a tanuló részvételét az Arany János
Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 247/2011.(XI.24.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 247/2011.(XI.24.) határozat 2. pontjában támogatott Babcsán
Mercédesz részére megítélt 5.000.-Ft/hónap anyagi támogatást 2013. január 1-től - az
önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel – visszavonja, a tanuló részvételét az Arany János
Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 248/2011.(XI.24.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 248/2011.(XI.24.) határozat 2. pontjában támogatott Gulyás
Enikő Boglárka részére megítélt 5.000.-Ft/hónap anyagi támogatást 2013. január 1-től - az
önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel - visszavonja, a tanuló részvételét az Arany János
Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 249/2011.(XI.24.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 249/2011.(XI.24.) határozat 2. pontjában támogatott Rusznák
Tibor részére megítélt 5.000.-Ft/hónap anyagi támogatást 2013. január 1-től - az önkormányzat
pénzügyi helyzetére tekintettel - visszavonja, a tanuló részvételét az Arany János Programban
továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2012. (X.31.) h a t á r o z a t a
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról hozott 250/2011.(XI.24.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában (Továbbiakban: Arany János Program) való
részvétel támogatásáról hozott 250/2011.(XI.24.) határozat 2. pontjában támogatott Sándor
Barnabás Ferenc részére megítélt 5.000.-Ft/hónap anyagi támogatást 2013. január 1-től - az
önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel – visszavonja, a tanuló részvételét az Arany János
Programban továbbra is támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa az érintett tanulót és gondviselőjét.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. november 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
MOLNÁR ZSIGMOND református lelkész
részére,
aki,több mint egy évtizede a helyi református közösség lelkipásztoraként, kiváló szónokként hirdeti
Isten igéjét, önfeláldozó, személyes példaadásban megnyilvánuló szeretettel szolgálja
egyházközösségét, városát, melynek értékeit elkötelezett közéleti szerepvállalással gyarapítja,

valamint annak elismeréseként, hogy soha nem feledkezik meg a határon túl rekedt magyar
testvéreink anyagi, erkölcsi és lelki táplálékkal való ellátásáról,
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2.

A kitüntetés átadására 2013. 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: kiértesítésre 2012. november 10.
kitűntetés átadására 2013. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2012.(XI.29.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetése I.-III. negyedévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése I.-III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét
képező 1-8. számú mellékletekkel - elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. november 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2012.(XI.29.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját megtárgyalta és azt az 1 - 3. számú mellékletek szerint
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati feladatokat érintő, folyamatban lévő
döntések olyan mértékben módosíthatják az önkormányzat mozgásterét és pénzügyi-likviditási
helyzetét, amely a költségvetés készítésére is meghatározó.
3./ A Képviselő-testület változatlanul kiemelt fontosságúnak tartja az önkormányzat
működőképességének megőrzését, és a jogszabályi kötelezettségen alapuló feladatok teljesítését.
4./ A fentiekre tekintettel, felkéri a polgármestert, hogy – az önkormányzati feladatok körére vonatkozó
információk birtokában - a Képviselő-testület decemberi ülésére terjesszen be a 2013. évi
költségvetés összeállítására vonatkozó javaslatot.
Határidő: a Képviselő-testület 2012. decemberi ülése

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

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft 2013. 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:
2012. december
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1
hrsz-ú 522 m2 területű fásított terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, pályázati
eljárás keretében - versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 522.000.-Ft + Áfa összesen: 662.940.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) a Balassagyarmat Körzeti Földhivatal 10.184-2/2010. számú határozatában foglalt beruházás megkezdésének és megvalósulásának bejelentése- a vevő kötelezettsége,
ennek elmulasztásából eredő bírság a vevőt terheli,
f) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – az 522 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
g) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.

Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2012. (XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2
hrsz-ú 477 m2 területű fásított terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, pályázati
eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 477.000.-Ft + Áfa összesen: 605.790.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) a Balassagyarmat Körzeti Földhivatal 10.184-2/2010. számú határozatában foglalt beruházás megkezdésének és megvalósulásának bejelentése- a vevő kötelezettsége,
ennek elmulasztásából eredő bírság a vevőt terheli,
f) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 477 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
g) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
217/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/1
hrsz-ú 542 m2 területű fásított terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, pályázati
eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 542.000.-Ft + Áfa összesen: 688.340.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) a Balassagyarmat Körzeti Földhivatal 10.184-2/2010. számú határozatában foglalt beruházás megkezdésének és megvalósulásának bejelentése- a vevő kötelezettsége,
ennek elmulasztásából eredő bírság a vevőt terheli,
f) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – az 542 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot
kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
g) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
218/2012. (XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2
hrsz-ú 544 m2 területű fásított terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, pályázati
eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 544.000.-Ft + Áfa összesen: 690.880.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) a Balassagyarmat Körzeti Földhivatal 10.184-2/2010. számú határozatában foglalt beruházás megkezdésének és megvalósulásának bejelentése- a vevő kötelezettsége,
ennek elmulasztásából eredő bírság a vevőt terheli,
f) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – az 544 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot
kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
g) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
219/2012. (XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/3 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/3
hrsz-ú 538 m2 területű fásított terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, pályázati
eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 538.000.-Ft + Áfa összesen: 683.260.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) a Balassagyarmat Körzeti Földhivatal 10.184-2/2010. számú határozatában foglalt beruházás megkezdésének és megvalósulásának bejelentése- a vevő kötelezettsége,
ennek elmulasztásából eredő bírság a vevőt terheli,
f) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – az 538 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot
kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
g) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/5 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/5
hrsz-ú 464 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében - versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 464.000.-Ft + Áfa összesen: 589.280.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 464 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
221/2012. (XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/6 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/6
hrsz-ú 464 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében - versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 464.000.-Ft + Áfa összesen: 589.280.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 464 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
222/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7
hrsz-ú 465 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 465.000.-Ft + Áfa összesen: 590.550.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 465 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

223/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8
hrsz-ú 465 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 465.000.-Ft + Áfa összesen: 590.550.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 465 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
224/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/9 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/9
hrsz-ú 465 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 465.000.-Ft + Áfa összesen: 590.550.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 465 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
225/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/10 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes
5234/10 hrsz-ú 466 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett
állapotban, pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az
alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 466.000.-Ft + Áfa összesen: 591.820.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 466 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
226/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/11 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes
5234/11 hrsz-ú 466 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett
állapotban, pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az
alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 466.000.-Ft + Áfa összesen: 591.820.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 466 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
227/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/12 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes
5234/12 hrsz-ú 467 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett
állapotban, pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az
alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 467.000.-Ft + Áfa összesen: 593.090.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 467 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
228/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/13 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes
5234/13 hrsz-ú 467 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett
állapotban, pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az
alábbi feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 467.000.-Ft + Áfa összesen: 593.090.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – az 467 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot
kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
229/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes 5226 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5226
hrsz-ú 435 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban,
pályázati eljárás keretében -versenytárgyalás útján- elidegenítésre meghirdeti az alábbi
feltételekkel:
a) az ingatlan induló vételára 435.000.-Ft + Áfa összesen: 552.450.-Ft,
b) licitlépcső: 50.000.-Ft,
c) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától
számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség
biztosítására – a 435 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell
kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
f) 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 –eredményes pályázat esetén- az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: az első pályázat kiírására 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MIL-ESZ TEXTIL Kft. (2660
Balassagyarmat, Arany J. u. 64. sz. adószám: 23277249-2-12) által benyújtott bérbevételi ajánlata
alapján bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget az alábbi feltételekkel:
a.
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2013. év január hó 01. napjától
2013. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.
a helyiség éves bérleti díja 944.880.-Ft +áfa,
c.
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, háromhavi bérleti
díjnak megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása,
d.
Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.20.) rendeletben foglalt bérleti díj értékállóság biztosításának alkalmazásától
eltekint,
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: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2012. december 5.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
231/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 6. ajtószám alatti
lakásbérleti jogviszony rendezéséről
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
I/6. szám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos lakást Dr. Bíró Erik (sz: ; an: ) általános orvos
részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2013. január 1-től kezdődően 2014. 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 kiértesítésre: 2012. december 14.
A szerződés megkötésére: 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
232/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 2. ajtószám alatti
lakásbérleti jogviszony rendezéséről
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet 12. §a, illetve az Önkormányzat és a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet által 2002.
augusztus 29-én aláírt megállapodás alapján Dr. Kopinec András általános orvos (szül.:; an.: )
Balassagyarmat, Patvarci u. 20. földszint 2. ajtószám alatti bérlő bérleti jogviszonyát –
költségelvű lakbér megfizetése mellett – 2013. január 1-től 2014. december 31-ig, ezen belül a
Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnél fennálló munkaviszonyáig meghosszabbítja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2012. december 14.
A szerződés megkötésére: 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
233/2012.(XI.29.) határozata

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. em. 5. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
39. I. emelet 5. szám alatti 32 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati
fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a
lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 3. § (4) bekezdésében megjelölt jogkörében
eljárva 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig használati szerződést köt Baranyi
Dezsőné (szül.:) lakossal, az alábbi feltételekkel:
- a gázszolgáltatás helyreállítása és a gázdíj-tartozás rendezése,
- vízfogyasztási szerződés megkötése és a vízdíj hátralék rendezése: 10.000.- Ft/hó,
- a lakás előző bérlője által felhalmozott lakbértartozás 20.000.- Ft/hó törlesztéssel.
A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a kiértesítésre: 2012. december 7.
a szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. december 17.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
234/2012.(XI.29.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
1.)

2.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító
okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei
Igazgatósága felé tegyen eleget.
Határidő: 2012. december 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
235/2012.(XI.29.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános Iskola
alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2012. december 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
236/2012.(XI.29.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Gimnázium alapító
okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2012. december 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
237/2012.(XI.29.) h a t á r o z a t a
a Szent- Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent-Györgyi Albert Gimnázium
és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2012. december 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
238/2012. (XI. 29.) határozata
lakáscsere iránti kérelem elbírálásáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L.
u. 35. fsz. 3. ajtószám alatti 57 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást
Botos Géza (szül.:.; an.:) és Botos Gézáné (szül.: ; an.: ) részére, a lakás műszaki állapotára
való tekintettel 50 %-kal mérsékelt, 5.445.- Ft/hó lakáshasználati díjjal, 2013. január 1-től
kezdődően 2013. december 31-ig használatba adja.
(2) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u.
8. fsz. 3. szám alatti 44 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra 2013. január 1.
napjától 2013. december 31. napjáig használati szerződést köt Jónás Józsefné (szül.: 1949.;
an.: Kovács Ilona) lakossal, 8.405.- Ft/hó lakáshasználati díj megfizetése mellett.

(3) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2012. (II. 23.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
(4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre: 2012. december 10.
a szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. december 31.
Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
239/2012. (XI.29.) határozata
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulással
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/C .szám alatti helyiségre kötött
helyiségbérleti szerződés módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Kistérség
Többcélú Társulásával a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti, 509/3 hrsz-ú, céljára
szolgáló helyiségre 2011. május hó 3-án kötött helyiségbérleti szerződés -közös megegyezéssel2013. január hó 1. napjától az alábbiak szerint módosításra:
a) a bérbe adott helyiség területe további 37 m2-el egészül ki,
b) a helyiség kezdő bérleti díja: 1.596.235.-Ft/év +áfa,
c) az óvadék összege 506.805.-Ft-ra kerüljön kiegészítésre -előző szerződés alapján
megfizetett 324.000.-Ft összeg beszámításával- további 182.805.-Ft-tal,
d) a helyiség bérleti díj értékállóságát 2013.évben is alkalmazni kell,
e) az iroda kialakításával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik, annak megtérítésére
nem tarthat igényt.

2.

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 2012. december 15.
Felelős:
Csach Gábor alpolgármester

/: Csach Gábor :/
alpolgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
240/2012. (XI.29.) 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 Litavszki Fanni, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.:) részt vegyen a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
241/2012.(XI.29.) 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 Vidó Sára, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György
Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve:, Lc.: .) részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
242/2012. (XI.29.) 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 Dócs Kinga, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György
Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.: ) részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
243/2012. (XI.29.) 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 Molnár Vivien, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Lc.: ) részt vegyen a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
244/2012. (XI.29.) 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 Togyeriska Fanni, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve, Lc.:) részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
245/2012. (XI.29.) 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 Gábor Szabolcs, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.: 2660) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
246/2012. (XI.29.) 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 Jónás László Márk, a Kiss Árpád Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve:, Lc.:) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
247/2012. (XI.29.) 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 Ledeczki Anna, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve:, Lc.:) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
248/2012. (XI.29.) 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 Péter Olívia, a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc
Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lc.: ) részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
249/2012. (XI.29.) 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 Fésűs Máté, a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc
Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve:, Lc.: ) részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
250/2012. (XI.29.) 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 Kovács Dalma, a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó
Lőrinc Tagiskolájának nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve:, Lc.:) részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

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 2012. december 12 .
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
251/2012.(XI.29.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. u.
39. földszint 6. szám alatti 91 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú helyiségre önkormányzati
fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a
lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 3. § (4) bekezdésében megjelölt jogkörében
eljárva 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig lakáshasználati szerződést köt
Baranyi Pálné (szül.: ,) lakossal, az alábbi feltételekkel:
- a Baltik F. u. 8. fsz. 2. ajtószám alatti lakásra fennálló lakbértartozást 2013. december 1.
napjáig, egyéb tartozásokat a lakáshasználati szerződés megkötését megelőzően kell
kiegyenlítenie.
- a Kossuth L. u. 39. fsz. 6. alatti önkormányzati lakás saját költségen történő lakhatóvá tétele:
• 2 db cserépkályha és konvektorok felülvizsgálata és működőképességének biztosítása,
• fürdőszobában a fűtési lehetőség biztosítása, illetve a villanyboyler pótlása,
• konyhában a vizesblokk kialakítása (vízvételezés + mosogató).
- Baltik F. u. 8. fsz. 2. ajtószám alatti lakás átadását megelőzően a kötelező tisztasági festés
elvégzése, illetve a berendezési tárgyak működőképes átadása.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a kiértesítésre: 2012. december 7.
a szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. december 17.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
252/2012.(XII.12.) h a t á r o z a t a
az ÉMOP – 4.1.1/A-12 kódszámú pályázat benyújtásának támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Palócország
Egészségéért, Gazdagságáért Alapítvány pályázatot nyújtson be az ÉMOP – 4.1.1/A-12
kódszámú pályázat keretében, kötelező egészségügyi alapellátási feladatok körébe tartozó 2
darab orvosi rendelő és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítása érdekében.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a fentiekben megjelölt pályázat pozitív
elbírálásban részesül, a Képviselő-testület az Egészségház (Rákóczi fejedelem útja 12.) emeleti
szintjén felszabaduló két rendelőt – a pályázatban megjelölt moratórium fennállásáig – nem
hasznosítja oly módon, hogy abból nyeresége származzon, ott nem folytat jövedelemszerző
tevékenységet.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 3. pont tekintetében: 2012. december 27.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
253/2012.(XII.12.) h a t á r o z a t a
a PPP konstrukcióban megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. június 29-én a TREND
Építő Zrt (mint Vállalkozó), valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között
létrejött háromoldalú Szolgáltatási szerződés – melynek keretében a Minisztérium által
meghatározott műszaki követelményrendszer szerinti „B” típusú tornaterem épülete és gépészeti
rendszere (továbbiakban: Létesítmény) kivitelezésében, valamint koncesszióban történő
üzemeltetésében és működtetésében állapodtak meg (továbbiakban: PPP konstrukció) –
megszüntetését határozza el az alábbiakban rögzített feltételek szerint:
- Az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 808/1 hrsz-ú altalaj tehermentes formában
önkormányzati tulajdonban marad.
- Az önkormányzat nem él a 808/1/A hrsz-ú létesítményre vonatkozóan az elővásárlási jogával,
melynek kapcsán az MNV Zrt és a TREND Építő Zrt közötti adásvételi szerződésben 260
millió forintos vételár került megjelölésre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az elővásárlási jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat kiadására.
- Az önkormányzat a szolgáltatási díj egyösszegű megfizetéseként, a szolgáltatási szerződés
megszüntetése érdekében maximum 40 millió forintot (szolgáltatási díj egyösszegű
megváltása címen) átutal a TREND Építő Zrt Erste Banknál vezetett biztosítéki célszámlájára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erre vonatkozó
megállapodás aláírására, azzal, hogy a 40 millió forinton felül mindennemű egyéb költség a
TREND Építő Zrt-t terheli.
- Az önkormányzat 2013. január 20. napjától kérelmezheti a létesítmény ingyenes, tehermentes
tulajdonba kérését az MNV Zrt-től.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a 40 millió forint utalására 2012. december 17.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
254/2012.(XII.12.) h a t á r o z a t a
a közoktatási feladatok 2013. január 1. napjától történő működtetéséről, ellátásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vállalja a Nkt. 74. § (6)
bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumának 53548-1/2012/KOHAT számú
értesítésében a Balassagyarmat Város Önkormányzata részére megállapított havi 30.914 E Ft
hozzájárulás fizetési kötelezettséget.

2.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy legkésőbb 2012.
december 15. napjáig a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. §-a, valamint 13. §-a alapján
intézmények átadás-átvételére vonatkozó megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal megkösse.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
255/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a „Balassagyarmat város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátása”
címen kiírt pályázat eredményének megállapításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat város területén
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátása” címen kiírt pályázatot, érvényes pályázat
hiányában eredménytelennek nyilvánítja.
2./ A Képviselő–testület utasítja a polgármestert, hogy az Európai Parlament és a Tanács
1370/2007/EK rendeletében rögzített közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárást indítsa meg.
3./ A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 2./ pont tekintetében 2013. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
256/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a helyi autóbusz-közlekedés ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről
1./
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24.§ (4) és (5) bekezdésében rögzítettek alapján 2013.
január 1. – 2014. december 31. időszakra az e határozat mellékletében foglalt menetrend alapján

közszolgáltatási szerződést köt a Nógrád Volán Zrt-vel a helyi autóbusz-közlekedés ellátására. A
közszolgáltatási szerződésben az alábbi előírások kerülnek megfogalmazásra:
- A Nógrád Volán Zrt köteles a szolgáltatást a szakmai előírásoknak megfelelően ellátni.
- A normatíván felül 4 millió forint összeget igényelhet, azzal, hogy a 2013. december 31-i
elszámolásban a ténylegesen felmerült költségek fedezetére maximum 2 millió forint kiegészítést
igényelhet.
- 2014. január 1. napjával maximum az infláció mértékével növelhető az évi 4 millió forint hozzájárulási
összeg.
- Felek kifejezetten rögzítik, hogy akár a Nógrád Volán Zrt tulajdonosi döntései, akár a jogszabályi
változás nem épül be automatikusan a szerződésbe, annak módosítása csak a két fél közös
megegyezésével történhet.
2./ A Képviselő testület felhatalmazza 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
257/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
szándéknyilatkozat megtételéről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a
Nógrád Volán Zrt. Önkormányzattal szemben 2012. december 31. napjáig fennálló követeléseit
egyezség útján kívánja rendezni úgy, hogy a Balassagyarmat, 709/10 hrsz-on található
Buszpályaudvarból 45,9 millió Ft értékben tulajdoni részt enged át.
2./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben az 1./ pontban megjelölt egyezség
létrejön, hozzájárul a Nógrád Volán Zrt. és Balassagyarmat Város Önkormányzata között folyamatban
lévő per megszűntetéséhez.
3./ A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására, illetve a
határozatban foglaltaknak megfelelő szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
258/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámát az
alábbiak szerint módosítja:
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámát
1 álláshellyel csökkenti a köztisztviselő jogviszonyának felmentéssel
történő
megszüntetésével.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
létszámcsökkentés végrehajtásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012.december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
259/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervét elfogadja.

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2012. december 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
260/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
Az önkormányzat feladatai, önként és egyéb önként vállalt feladatainak az államháztartási
szakfeladat-rend szerinti módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének c.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 3. §, a 4. § és az 5. §
(5) bekezdésében vállalt feladatainak szakfeladat-rend szerinti besorolását tartalmazó 7.
számú függeléket 2013. január 1.-től az alábbiak szerint módosítja:
A
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852024
Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)
853111
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853121
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
889967
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
szakfeladatokat törli.

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a szükséges dokumentumokkal
küldje meg a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának, és egyidejűleg
gondoskodjon a határozat közzétételéről.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
261/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Városfejlesztő Kft részére tulajdonosi kölcsön nyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati
tulajdonú Balassagyarmati Városfejlesztő Kft részére - amely az önkormányzat megbízásából
látja el a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések projektmenedzsment, koordinációs
feladatait, melyre a beruházások költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat fedezetet
nyújt – az utólagos finanszírozás miatt, a feladatok ellátásához szükséges kiadások biztosítása
érdekében 15.000 E Ft tulajdonosi kölcsönt biztosít.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

2.

A Balassagyarmati Városfejlesztő Kft az 1. pontban megjelölt tulajdonosi kölcsönt a pályázati
finanszírozás időpontjában, de legkésőbb 2013. december 31-ig köteles visszafizetni az
önkormányzat részére.
Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2013. december 31.
Felelős: Juhászné Gajzinger Ágnes ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
262/2012.(XII.21.) 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 Hivatalának - 135/2009.(V.27.) határozattal jóváhagyott és a 184/2011.(IX.29.), a
223/2011.(X.29.), valamint a 27/2012.(II.23.) számú határozatokkal módosított – alapító okiratát
2013. január hó 01. napjával a határozat mellékletét képező módosító okirat szerint elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.

3.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal megalakítására
folytasson tárgyalásokat az érintett községek polgármestereivel és a megállapodás tervezetét
terjessze be a képviselő-testületnek jóváhagyásra.

4.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közös polgármesteri hivatal alapító okiratát és
SZMSZ-ét a 2. pontban megjelölt megállapodást jóváhagyó testületi ülésre készítse el.
Határidő: 2. pont tekintetében 2012. december 31.
3-4. pont tekintetében 2013. február 28.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
263/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Polgármesteri
Hivatalának - 18/2010.(I.26.) határozattal jóváhagyott és a 95/2010.(V.26.), a 32/2011.(III.31.), a
219/2011.(X.28.) és a 28/2012.(II.23.) számú határozatokkal módosított – Szervezeti és Működési
Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az SZMSZ bevezetőjében a „helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (2)
bekezdésében, a 35. § (2) bekezdés a.) és c.) pontjaiban” szövegrész helyébe a „Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 2.
pontjában, a 67. § b.) és d.) pontjaiban” szövegrész lép.

2.

Az SZMSZ I. fejezet „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” alatti 4. bekezdésben a „köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben” szövegrész helyett a „közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben” szövegrész lép.

3.

a.) Az SZMSZ I. fejezet 1. pont „A Hivatal megnevezése, címadatai” alcím 6.) pontjának
negyedik francia bekezdéséből a „Drégelypalánk község kivételével” szövegrészt törli.
b.) Az SZMSZ I. fejezet 1. pont „A Hivatal megnevezése, címadatai” alcím 6.) pontjának ötödik
és hatodik francia bekezdését törli.

4.

a.) Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 4.) pontja az alábbi h.)
ponttal egészül ki:
„h.) egyetértési jogot gyakorol a „Hivatal jogállása, irányítása” alcím 6.) pontjának g.)
pontjában meghatározott ügyekben.”
b.) Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 6.) pontjának első
mondatában a „képviselő-testület” szövegrész helyébe a polgármester” szövegrész lép.
c.)

Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 6.) pontjának g.) pontja
helyébe az alábbi g.) pont lép, továbbá kiegészül az alábbi i.) ponttal:
„g.) a polgármester által meghatározott körben, a polgármester egyetértésével
gyakorolja a hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezésével, bérezésével,
vezetői kinevezésével, felmentésével, jutalmazásával kapcsolatos munkáltatói
jogait”
„i.) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről”.

d.) Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 7. pontjában a „képviselőtestület” szövegrész helyébe a „polgármester”, a „vezetői megbízásra” szövegrész helyébe
a „vezetői kinevezésre” szövegrész lép. Az utolsó mondatban a „humánpolitikai vezető”
szövegrész helyébe az „Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztály
vezetőjének helyettesítésével megbízott személy” szövegrész lép.
e.) Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 8.) pontját törli.
f.)

Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 9.) pontját törli.

g.) Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 10. pontjában a „Hivatal
létszáma 90 fő” szövegrész helyébe a „Hivatal létszáma 59 fő” szövegrész lép.
5.) Az SZMSZ I. fejezet 3. pont „A Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 2010.
január 1-től hatályos szakfeladatok közül az alábbi szakfeladatokat törli:
„889935
Otthonteremtési támogatás
889936
Gyermektartásdíj megelőlegezése”
6.) a.) Az SZMSZ II. fejezet 1. pontja „A Hivatal szervezete és működése” 1. alpontja helyébe az
alábbi alpont lép:
„1.) A Hivatal feladatait a belső szervezeti egységek, az osztályok látják el.”

b.) Az SZMSZ II. fejezet 1. pontja, „A Hivatal szervezete és működése” 2.) alpontja helyébe az
alábbi alpont lép.
„2.) A Hivatal belső szervezeti egységei és elnevezései:
a.) Pénzügyi Osztály
aa.) Költségvetési és Gondnoksági Csoport
ab.)Adócsoport
b.) Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztály
ba.) Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport
bb.) Építéshatósági Csoport
c.) Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztály
ca.) Igazgatási, Szociálpolitikai és Ügyvitel-szervezési Csoport
cb.)Önkormányzati és Humánszolgáltatási Csoport
d.) Belső ellenőr”
c.)

Az SZMSZ II. fejezet 1. pont „A Hivatal szervezete és működése” alcím 3. alpontja helyébe
a következő alpont lép:
„3.) A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző és a belső ellenőr tartozik.”

d.) Az SZMSZ II. fejezet 1. pont „A Hivatal szervezete és működése” alcím 4. alpontja helyébe
a következő alpont lép:
„4.) A (2) bekezdés a.)-b.) pont szerinti osztályok élén vezetői feladatait vezetői
kinevezéssel rendelkező köztisztviselő, a (2) bekezdés c.) pont szerinti osztály
vezetését az aljegyző látja el.”
e.) Az SZMSZ II. fejezet 1. pont „A Hivatal szervezete és működése” alcím 5. alpontja helyébe a
következő alpont lép:
„5.) Az osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő „főosztályvezető-helyettesi”, a
csoportvezető „osztályvezetői” szintű határozatlan idejű vezetői kinevezéssel
rendelkezik.”
7.) Az SZMSZ II. fejezet 2. pont „A Hivatal belső szervezeti egységeinek típusai és jogállásuk” alcím
2.) alpontja a.) pontjának első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„a.) Osztály: A Hivatal belső szervezeti egysége, mely csoportokra tagozódhat. Az osztály
élén osztályvezető áll. Az osztályok vezetőit – a polgármester egyetértésével – a jegyző
nevezi ki határozatlan időre, aki irányítja és vezeti a szervezeti egység dolgozóinak
munkáját.”
8.) Az SZMSZ II. fejezet 3. pont „A Munkakörök meghatározása” alcím 1.) pontjának második
bekezdéséből az „(irodavezetők), a városi főépítész és humánpolitikai vezető” szövegrészt
törli.
9.) Az SZMSZ II. fejezet 4. pont „A Hivatal munkarendje” alcím 1.) pontja kiegészül a következők
szerint:
„….valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá…..’
10.) Az SZMSZ II. fejezet 6. pont „A képviselet rendje” alcím 2.) alpontját törli.
11.) Az SZMSZ II. fejezet „Gazdasági szervezet” című 15. pont 2. mondata helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A gazdasági szervezet feladatait a Polgármesteri Hivatalon belül több szervezeti egység
látja el, melyek az alábbiak: általános pénzügyi és gazdálkodási feladatokat a Pénzügyi
Osztály, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a vagyon használatával és
hasznosításával kapcsolatos feladatokat a Településfejlesztési, Városüzemeltetési és
Építéshatósági Osztály, a munkaerő- és bérgazdálkodással, a képviselő-testület
működésével és a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati,
Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztály.”
12.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozatnak Balassagyarmat Város
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.)

önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti közzétételéről és az SZMSZ egységes szerkezetbe
történő foglalásáról.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
264/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. és a Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem
lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10.
szám alatti 118 m2 és a Thököly u. 35. szám alatti 151 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú
nem lakás céljára szolgáló helyiségeket térítésmentesen meghatározott időtartamra 2013.
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 szövegrészeket.
2.1. „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.”
2.2. „Azon hajléktalan személyek esetében, akik nem balassagyarmati lakhellyel rendelkeznek
és Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyontárgyakat rongálják,
veszélyeztetik annak állagát, úgy a Hajléktalan Szállón, közterületen az ellátás – a
polgármester megkeresése alapján – megszüntetésre kerüljön.”
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.
4. A Képviselő–testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Magyar
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi Szervezete) 2012. évre
vonatkozó beszámolóját.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei
Területi Szervezetével ellátási szerződés megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pontban: 2012. december 31.
3. pontban: folyamatos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
265/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti
lakás jogviszonyának rendezéséről

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B.
tetőtér 1. (Hrsz: 291/A/27) ajtószám alatti 49 m 2 alapterületű, kettő szobás komfortos
komfortfokozatú lakást Rácz Krisztián (szül.: an.: ) részére 2013. január 1-től kezdődően
2014. december 31-ig – szociális alapon – bérbe adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2013. január 4.
a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. január 14.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
266/2012.(XII.21.) h a t á r o z a t a
a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések felülvizsgálatáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. napjával történő
hatálybalépéssel jóváhagyja a háziorvosokkal kötött szerződéseknek a határozat mellékletében
foglaltakkal történő kiegészítését.
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a háziorvosi szolgáltatókat
és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
267/2012. (XII. 21.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének
meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meglévő 1.000.000 eFt
folyószámla hitelkeret 2013. június 30-áig történő meghosszabbítására hitelkérelmet nyújt be a
számlavezető pénzintézethez.
2. Balassagyarmat Város Képviselő-testülete:
a.) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait
a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
b.) a hitel visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a 2013. évi költségvetési bevételeit
jelöli meg.
c.) a hitel visszafizetésének biztosítékául a Balassagyarmat, 709/10 hrsz-ú – autóbusz
pályaudvar megnevezésű – ingatlant jelöli meg, amely forgalomképes és nem a törzsvagyon
része,
d.) nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48. § alapján nem tartozik a 10. §-ában foglalt
rendelkezések 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.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. december 28.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
268/2012. (XII. 21.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Szakképzés –
szervezési Társulás 2012. december 31. napjával történő megszüntetéséről – a határozat
mellékletét képező tartalommal - a megállapodást elfogadja.
2

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodás megszüntetéséről
szóló határozatot küldje meg a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsának elnökét.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. december 28.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
269/2012. (XII. 21.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Közoktatási Intézményi Társulás megszüntetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyszög és
Patvarc Közoktatási Intézményi Társulást 2012. december 31. napjával megszünteti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megszüntetéséről szóló határozatot
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. december 28.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
270/2012.(XII.21.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú helyiség
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti, 1584/2/A/3 hrsz-ú 58 m2 alapterületű egyéb
helyiség megnevezésű ingatlant – a jelenlegi állapotban – a SPECKO-TIME Kft. (adószám:
12455098-2-41) Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti bérlő részére elidegeníti –
amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával – az alábbi feltételekkel:
a.) az ingatlan vételára: 17.980.000.- Ft + Áfa,

b.) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
becsatolása az átlátható szervezetről,
d.) a vevő igazolni köteles, hogy a bérelt helyiségre helyiségbérleti díjtartozás, adó, adók
módjára behajtandó köztartozás és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő
köztartozás nincs,
e.) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2013. június 30-ig megkötendő
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítéséhez
szükséges nyilatkozat, szándéknyilatkozat aláírására, illetve az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: az ajánlattevő kiértesítésére: 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
271/2012. (XII. 21.) h a t á r o z a t a
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző közszolgálati jogviszonyának végleges áthelyezéssel
történő megszüntetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 59. §-ában foglaltak alapján a 6. § 1. pontban, valamint a 246. §ában foglaltak figyelembevételével. – hozzájárul Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 2013. január 1-jei
hatállyal a Nógrád Megyei Kormányhivatal állományába történő végleges áthelyezéséhez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végleges áthelyezésről szóló megállapodás
aláírására és a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. december 28.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
272/2012.(XII.21.)
határozata
"BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
DR. BUDAI ISTVÁN bv. ezredes
részére
aki több évtizede végzett lelkiismeretes munkája, hivatástudata, társadalmi aktivitása révén
hozzájárult a város közintézményeinek, közterületeinek megújításához, valamint aki az
országosan is példaértékű programok sikeres megvalósításával a közösség érdekében végzett
munkák révén felelős vezetőként folyamatosan felhívja a figyelmet a bűnelkövetők társadalomba
való hasznos visszavezetésének szükségességére

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza.

2.

A kitüntetés átadására 2013. 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: 2013. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
273/2012.(XII.21.)
határozata
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
DR. ÁDÁM ANDRÁSNÉ DR. SZALKAI JULIANNA házi gyermekorvos
részére,
aki a város köztiszteletben álló polgára, több évtizedes szakmai tevékenysége,
hivatásgyakorlása révén elévülhetetlen érdemeket szerzett gyógyító- megelőző
tevékenységével a város színvonalas házi-gyerekorvosi alapellátásban, a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.

2.

A kitüntetés átadására 2013. 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.

4.
Határidő: 2013. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
274/2012.(XII.21.)
határozata
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
KALOCSAY FRIGYES nyugalmazott középiskolai tanár
részére
oktató-nevelő tevékenysége során elért eredményeiért, valamint az ifjú és sokat megélt idősebb
generációkat összekapcsoló, Balassagyarmat szülöttjeként, a városért, kultúrájáért, a humánus
összetartozásért végzett tisztességes, példamutató és kiemelkedő munkájáért
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.

2.

A kitüntetés átadására 2013. 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: 2013. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
275/2012.(XII.21.)
határozata
a „Horváth Endre-díj” adományozásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Benkő Cs. Gyula festőművészt –
a városhoz kötődő, magas színvonalú képzőművészeti tevékenységének elismeréseként –
„Horváth Endre-díj”-ban részesíti.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2013. évi Madách-ünnepség
keretében rendezett ünnepségen adja át.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

