KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
2013. év
1/2013.(I.11.)

a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési
munkái„ tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról

2/2013.(I.11.)

a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” és a
„Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” tárgyú
pályázatok megvalósításához szükséges szerződések megkötéséről

3/2013.(I.11.)

a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó alkalmazottak feletti
munkáltatói jog gyakorlásáról

4/2013.(I.11.)

Balassagyarmat Város Önkormányzat adósságának a Magyar Állam által történő
átvállalásáról

5/2013.(I.18.)

a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési
munkái„ tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás összegezésének
módosításáról

6/2013.(I.31.)

Döme Zsolt r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről

7/2013.(I.31.)

a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2012. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról és a 2013. évi térítési díjak megállapításáról

8/2013.(I.31.)

a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának megosztására

9/2013.(I.31.)

a Városi Sportintézmények 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

10/2013.(I.31.)

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célok
meghatározásáról

11/2013.(I.31.)

a Szociális és Gyermekvédelmi
Önkormányzata között kötendő
megállapodás megkötésére

12/2013.(I.31.)

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

13/2013.(I.31.)

Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48.
szám alatti 610/1/A/6 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés
meghosszabbításáról

14/2013.(I.31.)

a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlanból részterület elidegenítéséről

15/2013.(I.31.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról

16/2013.(I.31.)

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

17/2013.(I.31.)

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyásáról

18/2013.(I.31.)

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati
Szabályzatának elfogadásáról

19/2013.(I.31.)

az ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú szociális célú városrehabilitáció tárgyú pályázat
benyújtásáról

Főigazgatóság és Balassagyarmat Város
„fogyatékos személyek otthona” tárgyú

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

20/2013.(I.31.)

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft alapító okiratának
módosítására

21/2013.(I.31.)

a balassagyarmati
meghozatalára

22/2013.(I.31.)

a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról

23/2013.(II.28.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

24/2013.(II.28.)

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról

25/2013.(II.28.)

a Szent Erzsébet Idősek Otthona Intézkedési Tervének elfogadására

26/2013.(II.28.)

a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai
programjának és Házirendjének jóváhagyására

27/2013.(II.28.)

a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti fórum tagjainak
jóváhagyásáról

28/2013.(II.28.)

Ovi-Foci pályázat benyújtásáról

29/2013.(II.28.)

a Balassagyarmat, Nyírjes 5193 hrsz-ú ingatlan (volt Polgárvédelmi üdülő)
hasznosításáról

30/2013.(II.28.)

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti 510/A/5 hrsz-ú és az 510/A/6 hrsz-ú
ingatlanok elidegenítéséről

31/2013.(II.28.)

a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbításáról

32/2013.(II.28.)

a városközpont rekonstrukciós feladatok vonatkozásában meghozandó döntésekről

33/2013.(II.28.)

a Szondi György Alapítvány támogatásáról

34/2013.(III.8.)

a Szent Imre Diáksport Egyesület pályafelújításának támogatásáról

filmszínház

további

működésével

kapcsolatos

döntések

35/2013.(III.28.) a káptalanfüredi tábor hasznosításáról való döntésre
36/2013.(III.28.)

Balassagyarmat
elfogadásáról

Város

Önkormányzata

2013.

évi

közbeszerzési

tervének

37/2013.(III.28.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról a Civitas
Fortissima Kör részére
38/2013.(III.28.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 35. fsz. 5. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú
lakás elidegenítéséről
39/2013.(III.28.) a Balassagyarmati Központi Ügyeleti Társulás megszüntetéséről
40/2013.(III.28.) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának megosztásáról szóló
módosított megállapodás elfogadásáról
41/2013.(III.28.) a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
42/2013.(III. 28.) Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentéséről
43/2013.(III.28.) hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez

44/2013.(III.28.) a Balassagyarmat, Kossuth 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgálóhelyiség hasznosításáról
45/2013.(III.28.) a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Madách Imre Kollégium
valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon balassagyarmati telephelyének működtetéséről
46/2013.(III.28.) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
47/2013.(III.28.) együttműködési megállapodás megkötéséről
48/2013.(IV.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról
49/2013.(IV.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
50/2013.(IV.25.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
51/2013.(IV.25.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének
elfogadásáról
52/2013.(IV.25.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft vezető tisztségviselője
(ügyvezető), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló szabályzat
elfogadásáról
53/2013.(IV.25.) a 2012. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
54/2013.(IV.25.)

az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2012. évre
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított
összeg felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról

55/2013.(IV.25.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. fsz. 2. ajtószám alatti lakás-használati
jogviszonyának meghosszabbításáról
56/2013.(IV.25.) a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvoda épületének
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

fűtéskorszerűsítésének

57/2013.(V.13.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülte által a
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése vonatkozásában
benyújtott javaslattal való egyetértésről
58/2013.(V.13.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülte által a Kiss
Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája átszervezése vonatkozásában
benyújtott javaslattal való egyetértésről
59/2013.(V.13.) a Balassagyarmat és térsége szociális szövetkezet létrehozásáról
60/2013.(V.13.) a PPP konstrukcióban megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetésről szóló
253/2012. ( XII.12.) határozat kiegészítéséről
61/2013.(V.30.) a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
62/2013.(V.30.

)a káptalanfüredi tábor üzemeltetéséről való döntésről

63/2013(V.30.)

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról

64/2013.(V.30.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
65/2013.(V.30.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 4. (6) ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
66/2013.(V.30.) a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
67/2013.(V.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. fsz. 10. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
rendezéséről
68/2013.(V.30.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
69/2013.(V.30.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lépcsőház 4. emelet 2. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosításáról
70/2013.(V.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi u.
(kazánház) elidegenítéséről
71/2013.(V.30.) Balassagyarmat
módosításáról

Város

34-36. szám alatti

Önkormányzata

2013.

évi

601/A/35 hrsz-ú helyiség
közbeszerzési

tervének

72/2013.(V.30.) a 2012. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
73/2013.(V.30.) a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási,
energetikai korszerűsítése” tárgyában, közbeszerzési eljárás alapján megkötött
vállalkozási szerződés módosításáról
74/2013.(V.30.) a humán papillóma vírus – HPV –elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati
támogatás elfogadásáról
75/2013.(V.30.) a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben történő részvényvásárlásról
76/2013.(V.30.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról
77/2013.(V.30.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai
ellenőrzési tervének elfogadásáról és a 2011-2015. évre szóló stratégiai ellenőrzési
terv hatályon kívül helyezéséről
78/2013.(V.30.) a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP – 1.A.6 – 2013
számú pályázati felhívás benyújtásáról
79/2013.(V.30.) A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
80/2013.(V.30.) A "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
81/2013.(V.30.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
82/2013.(V.30.) Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek
2012. évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
83/2013.(V.30.) a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc
megszüntetéséről és a további feladatellátásról

Óvodai

Nevelési

Társulás

84/2013.(V.30.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Családsegítő, Gyermekjóléti Társulás
megszüntetéséről valamint a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról
85/2013.(V.30.) a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
elfogadásáról
86/2013.(V.30.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Közhasznú

Kft

2012.

évi

87/2013.(V.30.) a „balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája felújítási,
energetikai korszerűsítése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
88/2013. (V.30.) a 2013. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi
támogatások meghatározásáról
89/2013. (V.30.) a 2013. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
90/2013.(VI.13.) az állami adósságátvállalással kapcsolatban felmerülő döntések meghozatalára
91/2013.(VI.27.) a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadásáról
92/2013.(VI.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú helyiség
elidegenítéséről szóló 270/2012.(XII.21.) határozata módosításáról
93/2013.(VI.27.) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GAMESZ Szervezeti és működési
Szabályzatának, valamint szakmai programjának jóváhagyására
94/2013.(VI.27.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési társulás szakmai programjának
jóváhagyására
95/2013.(VI.27.) a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról
96/2013.(VI.27.) Városi Sportintézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
97/2013.(VI.27.) a Központi Óvoda 2013/2014 évi munkatervének véleményezéséről
98/2013.(VI.27.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. 4. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
99/2013.(VI.27.) a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
100/2013.(VI.27.) a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítására
101/2013.(VI.27.) EU Önerő Alap támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
102/2013.(VI.27.) a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról
103/2013.(VI.27.) a Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról
104/2013.(VI.27.) a 2013. évi sportrendezvények támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló
Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról
105/2013.(VI.27.) az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2013. évi
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

106/2013.(VI.27.) a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című
ÁROP—2013. számú pályázati felhívás benyújtásáról
107/2013.(VI.27.) a Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő fejlesztési munkáinak generál
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
108/2013.(VI.27.) a Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról
109/2013.(VI.27.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról a Madách
Irodalmi Társaság részére
110/2013.(VI.27.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti épületben a Magyar Nemzeti Múzeum részére
történő részterület hasznosításáról
111/2013.(VI.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
112/2013.(VI.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
113/2013.(VI.27.) elővásárlási jogról való lemondásról
114/2013.(VI.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról
115/2013.(VII.15.)a Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő rehabilitációhoz kapcsolódó
magasépítési munkák (művészkávézó) elvégzésére vonatkozó vállalkozási
szerződés módosításához való hozzájárulásra
116/2013.(VII.15.) a „Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13– 2013 számú pályázati felhívás
benyújtásáról
117/2013.(VII.15.) a Balassagyarmati Kábel Se támogatásáról
118/2013.(VIII.16.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/ B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
119/2013.(VIII.16.)Központi
Óvoda
engedélyezéséről

intézmények

maximális

csoportlétszám

túllépésének

120/2013.(VIII.16.)a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról
121/2013.(VIII.16.)a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátásokra megkötött támogatási
szerződésbe Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint szerződő fél
bekerüléséről
122/2013.(VIII.16.)a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
123/2013.(VIII.16.)a Balassagyarmat 0156 hrsz-ú külterületből (szennyvíz elvezető telepből)
részterület hasznosításáról
124/2013.(IX.16.) a balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási,
energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási szerződés
módosítására
125/2013.(IX.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

126/2013.(IX.26.) a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
127/2013.(IX.26.) a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásáról
128/2013.(IX.26.) a hitelkerettel kapcsolatban felmerülő szükséges döntések meghozatalára
129/2013.(IX.26.) a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatának módosításáról
130/2013.(IX.26.) a Fogászati Alapellátási
módosításáról

Intézményi

Társulás

Társulási

Megállapodásának

131/2013.(IX.26.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal struktúrájának módosításáról
132/2013.(IX.26.) Balassagyarmat
módosításáról

Város

Önkormányzata

2013.

évi

közbeszerzési

tervének

133/2013.(IX.26.) a Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/2 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló a
Gondoskodás Közhasznú Egyesület által bérelt helyiség bérleti szerződés
meghosszabbításáról
134/2013.(IX.26.) a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
135/2013.(IX.26.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
136/2013.(IX.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
137/2013.(IX.26.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásáról
138/2013.(IX.26.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló önkormányzati
lakás hasznosításáról
139/2013.(IX.26.) a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
140/2013.(IX.26.) a Szivárvány – Sport Alapítvány támogatásáról
141/2013.(IX.26.) Engesztelő kápolna építésének támogatásáról
142/2013.(IX.26.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
143/2013.(IX.26.) a Gazdasági
módosításáról

és

Műszaki

Ellátó

Szervezet

(GAMESZ)

alapító

okiratának

144/2013.(IX.26.) a Központi Óvodavezető illetmény pótlékának megállapításáról
145/2013.(IX.26.) a Központi Óvodavezető-helyettes illetmény pótlékának megállapításáról
146/2013.(IX.26.) a Központi Óvoda tagóvoda-vezetők illetmény pótlékának megállapításáról
147/2013.(IX.26.) a Központi Óvoda munkaközössége vezetői illetmény pótlékának megállapításáról
148/2013.(IX.26.) az önkormányzati konyhákkal kapcsolatos átszervezésről

149/2013.(IX.26.) a Teleki u. 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti
szerződés meghosszabbításáról
150/2013.(IX.26.) a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak,
valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására
vonatkozó pályázat benyújtására
151/2013.(IX.26.)Oláh József Balassagyarmat, Jószív u. 5. szám alatti lakos – átmeneti segély
elutasítása ellen benyújtott – fellebbezés elbírálásáról
152/2013.(IX.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
153/2013.(X.31.) az önkormányzati tulajdonú lakóépületek 2014. évi felújítási tervének jóváhagyásáról
154/2013.(X.31.) a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2012 – 2013 évi beszámolójának
elfogadásáról
155/2013.(X.31.) a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás 2012-2013. évi beszámolójának
jóváhagyásáról
156/2013.(X.31.) Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
157/2013.(X.31.) Balassagyarmat
módosításáról

Város

Önkormányzata

2013.

évi

közbeszerzési

tervének

158/2013.(X.31.) Balassagyarmat város helyi közösségi autóbusz – közlekedésének biztosításáról
159/2013.(X.31.) a 3192/1 hrsz-ú ingatlan birtokbaadásáról a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport
Egyesület részére
160/2013.(X.31.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbításáról
161/2013.(X.31.) a Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/4 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
162/2013.(X.31.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosításáról
163/2013.(X.31.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás megvásárlásáról
164/2013.(X.31.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. I. emelet 7. ajtószám alatti lakás megvásárlásáról
165/2013.(X.31.) az Intézményi tanácsba történő tag delegálásról
166/2013.(X.31.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentéséről
167/2013.(X.31.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal és Balassagyarmat Város
Önkormányzata intézményei létszámának módosításáról
168/2013.(X.31.) a Balassagyarmat – Patvarc és Ipolyszög Étkeztetés,Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgáltatási Társulás feladatellátásához kapcsolódó költségvetési döntések
meghozatalára
169/2013.(X.31.) a hitellel kapcsolatban felmerülő szükséges döntések meghozatalára
170/2013.(X.31.) új börtön építésének kezdeményezéséről
171/2013.(X.31.) a Balassagyarmati Települési Értéktár létrehozásáról

172/2013.(X.31.) a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány támogatásáról
173/2013.(IX.28.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I.-III. negyedévi
teljesítéséről
174/2013.(XI.28.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési
társaságként való továbbműködéséről

Kft.

nonprofit

korlátolt

felelősségű

175/2013.(XI.28.) a Balassagyarmat hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának 2013. évi ellátásáról
szóló beszámoló jóváhagyásáról
176/2013.(XI.28.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-ben üzletrész értékesítéséről
177/2013.(XI.28.) a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére
178/2013.(XI.28.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. és a Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati
tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról
179/2013.(XI.28.) számú a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat
Kirendeltsége 2013. évi beszámolójának jóváhagyására
180/2013.(XI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
181/2013.(XI.28.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának a 2014-2020 közötti EU fejlesztési
időszak balassagyarmati projekt javaslatairól
182/2013.(XI.28.) a hitellel kapcsolatban felmerülő szükséges döntések meghozatalára
183/2013.(XI.28.) a GAZDA-KENYÉR Kft.-vel a Rákóczi u. 18. szám alatti 36 m2 alapterületű
helyiségre kötött helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről
184/2013.(XI.28.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. I. emelet 5. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
185/2013.(XI.28) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
186/2013.(XI.28) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
187/2013.(XI.28) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
188/2013.(XI.28) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
189/2013.(XI.28) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
190/2013.(XI.28) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
191/2013.(XI.28.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
192/2013.(XI.28) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról

193/2013.(XI.28.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
194/2013.(XI.28) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatásáról
195/2013.(XII.19.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról
196/2013.(XII.19. a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadásáról
197/2013.(XII.19.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati jogviszonyának rendezéséről
198/2013.(XII.19.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 3. ajtószám alatti lakás lakáshasználati
jogviszonyának rendezéséről
199/2013.(XII.19.) a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
200/2013.(XII.19.) a Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Tervének elfogadásáról
201/2013.(XII.19. ) a nevelési-oktatási intézményében a gyermekek és a tanulók számára biztosítandó
étkeztetési feladatok ellátásához szükséges konyhai eszközök térítésmentes
átadásáról
202/2013.(XII.19.) a hitellel kapcsolatban felmerülő szükséges döntések meghozatalára
203/2013.(XII.19.) a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
204/2013.(XII.19.)a
Balassagyarmat
adományozásáról

Városfejlesztő

Kft

ügyvezetője

számára

jutalom

205/2013.(XII.19.) a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
megválasztásáról és a kuratórium elnöke és tagjai megbízatásának
meghosszabbításáról
206/2013.(XII.19.) a „Palócország Fővárosáért 99” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
megválasztásáról, valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai
megbízatásának meghosszabbításáról
207/2013.(XII.19.) "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról
208/2013.(XII.19.) "BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
209/2013.(XII.19.) "BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
210/2013.(XII.19.) "BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
211/2013.(XII.19.)"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
212/2013.(XII.19.) "BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról
213/2013.(XII.19.) a „Horváth Endre- díj” adományozásáról

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2013.(I.11.) határozata
a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési
munkái „ tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az összegzésben foglalt
tartalommal
elfogadja
a
„Balassagyarmat
városközpontja
funkcióbővítő
rehabilitációjának kivitelezési munkái” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményét.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 11.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013.(I.11.) határozata
a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” és a
„Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” tárgyú
pályázatok megvalósításához szükséges szerződések megkötéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Városfejlesztő
Kft között Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)”
tárgyú projekthez kapcsolódó alábbi feladatok ellátására szóló megbízási
szerződések megkötésre kerüljenek, az alábbi összegű megbízási díjakkal:
▪ projektmenedzsment: nettó 9 600 000,- Ft
▪ a nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok. nettó 6 400 000,- Ft
▪ a műszaki ellenőrzés: nettó 3 346 000,- Ft
▪ szoft elemek megvalósítása: nettó 4 000 000,- Ft
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft
között a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében Balassagyarmat város
és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója címmel megvalósuló projekthez
kapcsolódó nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok ellátására szóló
megbízási szerződés megkötésre kerüljön nettó 1 636 720,- Ft megbízási díjjal.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013.(I.11.) h a t á r o z a t a
a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó alkalmazottak feletti
munkáltatói jog gyakorlásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények önkormányzati
működtetésével kapcsolatos technikai dolgozók tekintetében a munkáltatói jogok
gyakorlásával Bécsiné Miklecz Mariettát, az Oktatási Gamesz vezetőjét bízza meg.
2. A megbízás 2013. január 1.-től visszavonásig érvényes
3. A 2013. évi költségvetés elfogadásáig erre a területre új dolgozó felvételére csak
különösen indokolt esetben, a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulása alapján
van lehetőség.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(I. 11.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzat adósságának a Magyar Állam által történő
átvállalásáról
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;

az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat
kösse meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
b)

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2013. június 28.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (I.18.) határozata
a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési
munkái „ tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás összegezésének
módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint
módosítja a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának
kivitelezési munkái” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 1/2013. (I.11.)
határozatával elfogadott az összegezését:
a. 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2013. január 19.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2013. január 28.
b. 18.* Az összegezés módosításának indoka: Előzetes vitarendezés miatt a 15.
pontban eredetileg megjelölt (2013. január 12-21.) szerződéskötési moratórium
módosult.
c. 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 2013. január 18.
d. 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2013. január 18.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 18.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013.(I.31.) h a t á r o z a t a
Döme Zsolt r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Döme Zsolt r. alezredes
kapitányságvezetői kinevezésével egyetért.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Nógrád Megyei
Rendőr-főkapitányság Vezetőjének küldje meg.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (I.31.) határozata
a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról és
a 2013. évi térítési díjak megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú, tábor megnevezésű ingatlan 2012. évi
működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a tábor 2013. 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, működtetett 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, működtetésében 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 2013. február 15-éig írásban értesítse.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: dr. Varga Andrea aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (I.31.) határozata
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának megosztására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december
31-én megszűnt Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának
megosztását – az ezt alátámasztó 2010, 2011 és 2012 évi vagyonleltár benyújtása
esetén – a melléklet szerinti megállapodás alapján elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábban a TISZK által
fenntartott intézmények további működtetése vonatkozásában a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013.(I.31.) határozata
a Városi Sportintézmények 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Városi
Sportintézmények 2012. évi működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a
mellékelt tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.

Határidő: 2012.február 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2013. (I.31.) határozata
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célok
meghatározásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbiak szerint fogadja el:.

évi

I. Kiemelt általános célok
1. Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos változására, a kihirdetésre kerülő új
jogszabályokra a köztisztviselőknek folyamatosan bővíteniük kell szakmai ismereteiket.
2. Kiemelt feladat a szolgáltató közigazgatás jellegének erősítése, különös tekintettel az
ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél elégedettségét javító ügyintézésre.
3. Figyelmet kell fordítani a Közös Hivatal belső szervezeti hatékonyságának növelésére, a
működési költségek racionalizálására.
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás
szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, a hatékonysági és takarékossági
szempontok alapján.
5. A Kistérségi Társulás munkaszervezete megszűnésével az általa ellátott feladatokat
áttekintése, a Közös Hivatal általi feladatellátás szempontjából.
6. Amennyiben a Társulások továbbra is működnek, a működésüket jogi személyiségű
társulásként folytathatják, ezzel kapcsolatos pénzügyi, munkaügyi feladatok ellátása.
7. Törekedni kell a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal, valamint a Balassagyarmati
Járási Hivatallal történő megfelelő együttműködés és kapcsolattartás kialakítására.
8. A Polgármesteri Hivatal és az államigazgatási szervezetrendszer átalakításával létrejövő
szervezetek elhelyezésének megoldásában való közreműködés.
9. A Balassagyarmati Járási Hivatal megalakulásával a Polgármesteri Hivatalnál maradt
többletfeladatok ellátása.
10. Belső kontrollrendszer működtetése.
11. A Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása
során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és
képviselők munkájának segítése.
12. Az önkormányzati tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a
jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és
szakszerű alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre.
13. A hivatali munkakörülmények javítását célzó fejlesztések.
14. Közérdekű adatok, hirdetmények elektronikus portálon való üzemeltetése.
15. A fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése
az ügyintézés során.
II. Ágazati célok
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre
történő elkészítése.

2. A 2013. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a költséghatékonyság
figyelembevételével.
3. Az üres önkormányzati helyiségek hatékonyabb hasznosítása.
4. A költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása.
5. A költségvetési célok teljesülése érdekében a 2013-es adómértékek szerinti előírások
realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések beszedéséhez
hatékony eszközök rendszerszerű alkalmazása.
6. Az önkormányzati kintlévőségek csökkentése érdekében a hátralékosokkal szemben
hatékony intézkedések megtétele.
7. A lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek felújításával,
fenntartásával.
8. Az esélyegyenlőség területén hatékonyabb feladatellátás.
9. A nevelési intézmények legköltséghatékonyabb formában történő működtetése.
10. Az új nemzeti köznevelési törvényből adódó feladatok ellátása.
11. A nyilvánosság és a lakossági tájékoztatás hatékonyságának növelése, a város honlap
folyamatos karbantartása.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2013. (I.31.) határozata
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és Balassagyarmat Város
Önkormányzata között kötendő „fogyatékos személyek otthona” tárgyú megállapodás
megkötésére
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testület a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és
Balassagyarmat Város Önkormányzata között kötendő „fogyatékos személyek otthona”
tárgyú megállapodást.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2013.(I.31.) határozata
a Balassagyarmat, Madách liget 1. III. lh. fsz. 2. ajtószám alatti

önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Madách liget 1. III. lh. fsz. 3. ajtószám 295/6/A/28 hrsz. alatti 38 m2 alapterületű
komfortos komfortfokozatú ingatlant a megtekintett állapotban: 3.000.000.- Ft, azaz
Hárommillió forint forgalmi értéken elidegeníti Várudvari Györgyné (szül.: Patak, 1952.
an.: Szalai Rozália) 2660 Balassagyarmat, Madách liget 1. III. lh. földszint 2. ajtószám
alatti lakos részére, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló –többször módosított- 14/1997. (IV. 09.) rendelet 3.§-ában foglalt
alábbi feltételekkel:
-

a bérlő szerződéskötéskor a vételárat egy összegben kiegyenlíti, a vételárból 25
% engedmény illeti meg.
a szerződéskötéssel és ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos
költségek a vevőt terhelik.

2. A Képviselő-testület az ajánlatát 2013. március 31-ig megkötendő adásvételi szerződés
esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: az 1. pont tekintetében a kiértesítésre 2013. február 18.
a szerződéskötésre 2013. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2013.(I.31.) határozata
Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám
alatti 610/1/A/6 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó-és
Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága részére -2001. február
hó 1. napjától- bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti 610/1/A/6 hrsz-ú
a 121 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.) rendeletében foglaltak
alapján az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2013. év február hó 1. napjától
2015. év január hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség bérleti díj összege: 1.885.785.-Ft/év + áfa,
c)
a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összege beszámításra kerül a bérlő
által végzett felújítási munkák összegébe,

az óvadék összege a korábbi szerződés szerint megfizetett 363.000.-Ft,
a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásától a Képviselő-testület eltekint.

d)
e)

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti
szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre: 2013. február 15.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2013.(I.31.) határozata
a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlanból részterület elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Gáz Tranzit Zrt.
(1031 Budapest, Szentendrei út 207-209) részére a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú
ingatlanból - e határozat elválaszthatatlan mellékletét képző vázrajz szerint - 15275m2
kivett ipartelep megnevezésű területet a megtekintett állapotban elidegeníti -amennyiben
a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával – az alábbi feltételekkel:
a.
az ingatlan vételára 15.275.000,-Ft+ áfa,
b.
a terület elidegenítésére vonatkozóan 2013. február hó 28. napjáig adás-vételi
szerződést kell kötni,
c.
a vevő az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg a teljes vételárat
köteles megfizetni,
d.
a terület megosztása és az engedélyezésével, átvezetésével kapcsolatos
költségek a vevő kötelezettsége,
e.
az ingatlan közművezetékeinek kiépítése és a csatlakozás költségei a vevőt
terhelik,
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 előszerződés és az
adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

adásvételi szerződés megkötésre 2013.február 28.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013.(I.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.) A megállapodás bevezető részében a „Dr. Tőzsér Zsolt jegyző” szövegrész helyébe „dr. Varga
Andrea aljegyző”, a „Rákóczi fejedelem út 18.” szövegrész helyébe „Rákóczi fejedelem út 33.”
szövegrész lép.
2.) Az együttműködési megállapodás „1. A működés tárgyi feltételei” cím a.) pontja az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„Az Önkormányzat a Roma Önkormányzat által tartott közmeghallgatás napjára előzetes
egyeztetés alapján biztosítja emeleti Dísztermét. Az egyéb kötelező feladatok ellátását
szolgáló rendezvények lebonyolításához a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés
alapján történik helyiség biztosítása.”
3.) A megállapodás „II. A költségvetés készítése, végrehajtása és vagyonának nyilvántartása” cím
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
a.) A bevezető rendelkezésben a „28/2012./(III.6.)” szöveg helyébe a „428/2012.(XII.29.)” szöveg
lép.
b.) „A költségvetés készítésének és elfogadásának rendje” cím 2.1. pontjának harmadik bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Roma Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök legkésőbb
április 30.–ig terjeszti a Roma Önkormányzat Képviselő-testülete elé.”
c.)

A „4. A költségvetési gazdálkodás” pont kiegészül az alábbi 4.1.7. ponttal:
„4.1.7. Összeférhetetlenségi szabályok
Az összeférhetetlenségre az Ávr. 60.§-ban és a Polgármesteri
szabályzataiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

Hivatal

belső

d.) A „4.2. A Roma Önkormányzat számlái” cím megállapításainak első két mondata helyébe a
következő szöveg lép:
„A Roma Önkormányzat vállalja, hogy az Njtv. 133. § alapján megnyitott gazdálkodásával
és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát az Áht. 84. § (1) bekezdése és az
Ávr. 146. § (2) a) pontja alapján megnyitott 117741017-15784733-00000000 számú önálló
fizetési számlán bonyolítja.
A Roma Önkormányzat a Kincstárnál vagy egy belföldi hitelintézetnél vezetheti fizetési
számláját.”
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Roma Önkormányzat Elnökét és a jegyzőt a módosított
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea aljegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2013.(I.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Ipolyszög
Község Önkormányzatával és Patvarc Község Önkormányzatával a Balassagyarmati
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást a határozat
mellékletét képező tartalommal

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírása.

.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester.
Határidő: 2013. február 01.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2013.(I.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2013. március 1jével, Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Patvarc Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Ipolyszög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete által alapított, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám
székhellyel létrehozott – Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát
a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

2.

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

3.

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a februári képviselő-testületi ülésre
terjessze be a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét jóváhagyásra,
valamint készítse elő Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2013. február 15.
3. pont tekintetében: a februári képviselő-testületi ülés
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2013. (I. 31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Balassagyarmati Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat
mellékletét képező tartalommal, egyidejűleg a 18/2010.(I.26.) határozattal elfogadott és
a 95/2010.(V.26.), a 32/2011.(III.31.), a 219/2011.(X.28.), a 223/2011.(X.28.), a
28/2012.(II.23.) és a 263/2012.(XII.21.) határozatokkal módosított Szervezeti és
Működési Szabályzat hatályát veszti.

2.

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

.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester.
Határidő: 2013. február 01.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
19/2013.(I.31.) határozata
az ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú szociális célú városrehabilitáció tárgyú pályázat
benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
ÉMOP-3.1.1/12 kódszámú szociális célú városrehabilitáció című konstrukciójához
maximum 300 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: 2013. február 15.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2013. (I.31.) határozata
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft alapító okiratának
módosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft alapító okiratát az alábbi tevékenységi körökkel
bővíti, az eddig végzett főtevékenység és közhasznú tevékenységek sérelme nélkül:

9003 Alkotóművészet
9004 Művészeti létesítmények működtetése
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezető igazgatót és a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. január 31.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2013.(I.31.) határozata
a balassagyarmati filmszínház további működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati
filmszínház további működésével kapcsolatban az alábbiakat határozza el:
- az önkormányzat maximum bruttó 10 millió forint értékben 3D hang és képrendszer
lejátszására alkalmas projektort vásárol
- A projektor az önkormányzat tulajdonába kerül, és azt bérbe adja a Bajcsy 8 Kftnek ( továbbiakban: Üzemeltető).
- az önkormányzat három éves bérleti szerződést köt az üzemeltetővel, aki 3 évi
támogatás megváltásaként kapja e beruházási segítséget, melyben továbbra is
vállalnia kell a gyermek és diákvetítések és a művészfilmek forgalmazását, a Civitas
Fortissima Kiállítóhely üzemeltetését.
- Üzemeltető vállalja, hogy az eszköz üzembeállításától számított 3 hónapon belül
beszerzi a szükséges 3D hang és képrendszer, a vászon és a teremkialakítás
költségeit. Amennyiben ezt nem teszi meg, az önkormányzat felbontja a szerződést
és dönt az esetleges értékesítésről, a mozi-üzemeltetés megpályáztatásáról vagy
saját tevékenységbe vonásáról.
- A bérleti szerződésben minden garanciális és szervízköltséget, továbbá az
eszközhasználattal járó teljes körű felelősséget (biztosítások) az üzemeltető
vállalja.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezető igazgatót és a polgármestert az 1. pontban
meghatározott tartalmú szerződés megkötésére és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2013.(I.31.) határozata
a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Herczeg Istvánnét
választja a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány kuratóriumi tagjává.
2.) A Horváth Endre Kiadványi Alapítvány alapító okiratának 6. pontja az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
❖ Herczeg Istvánné
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Zichy u. 17.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2013 (II.28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata
Vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal fogadja el Balassagyarmat Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét.

2.

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a vagyongazdálkodási tervet küldje meg a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részére.
Felelős: Dr. Varga Andrea aljegyző
Határidő: 2013. március 10.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző
A 23/2013.(II.28.) határozat melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
1. Ingatlanvagyonnal kapcsolatos gazdálkodás:
1.1.
-

Középtávon:

Bárminemű vagyonértékesítés elsősorban vagyongyarapítást kell, hogy szolgáljon. A pályáztatást
és a versenyeztetést a rendeletekben előírtaknak megfelelően kell biztosítani.
A megürülő épületállomány (Ifjúság úti iskola, Szondy utcai GAMESZ, TISZK-nél felszabaduló
tanműhelyek, Vármegyeháza) hasznosítását eladással vagy átalakítással kell biztosítani.
A vegyes tulajdonú ingatlanok számának csökkentése, alacsony komfortfokozat esetén vegyes
tulajdon megszüntetése.
Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartásáról,
állagmegőrzéséről való gondoskodás, a bérlők folyamatos bevonásával és szükség esetén

-

-

felügyeletével. Indokolt megvizsgálni egy szociális program bevezetésének lehetőségét a bérlők
lakásfelújításba való bevonása vonatkozásában.
Az átmenetileg üresen álló, azon lakások esetében, melyeknél jelentős tartozásállomány
felhalmozása történt, illetve a lakás felújításának és lakhatóvá tételének jelentős költségkihatása
van, megoldást kell találni azok újrahasznosítására, a tartozás rendezését és a felújítást saját
erőből vállalók körében.
Folyamatosan fel kell számolni a meglévő szükséglakásokat (különös tekintettel a Csonttelepre),
valamint a gazdaságosan fel nem újítható ingatlanokat (Rákóczi út 6., Szabó Lőrinc u. 14.).
A Bajcsy út 9 és Bajcsy út 8., továbbá a Palóc ligetben található lakások más célú hasznosítása.
A kintlévőségek (lakbér, bérleti díj, vízdíjak, közös költség) behajtása, a követelésállomány
csökkentése érdekében folyamatos és következetes intézkedések megtétele.
A tisztán önkormányzati tulajdonú és bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások tartós
önkormányzati tulajdonban tartása (Dózsa Gy. u. 39., Dózsa Gy. u. 41 – 41/B, Patvarci út 1.,
bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások, összkomfortos lakások)

1.2.
-

-

Hosszútávon:

Megfelelő pénzügyi környezetben a Városüzemeltetési Kft. és a Városgondnokság elhelyezését a
déli iparterületen kialakítható, hosszú távon is alkalmas, önkormányzati tulajdonú telephelyen
(Szügyi út 65., volt Hambiüzem épületegyüttese) kell megoldani.
Az állami források felhasználásával létesült lakások hosszútávon önkormányzati tulajdonban
tartása (Patvarc u. 20., Ipolyjáró út 2 – 4. szám alatti lakások).

2. Területrendezés, Lakótelekalakítás
2.1.
-

-

-

A Május 1. utcával párhuzamosan, a Szabó Lőrinc Iskola mögötti, önkormányzati tulajdonú
3134/78 hrsz-ú földrészleten (Springa domb) építési telkek kialakítása. Ennek megvalósítása
érdekében elő kell készíteni a területet ellátó infrastruktúra (utak, közművek) engedélyezési
terveit. A kialakítható építési telkek száma 29 db.
A Veres Pálné és Patvarci út menti szabad terület családiházas, vagy lakópark jellegű
beépítéssel (40 db lakótelek, max. 80 lakás) értékesítendő.
A Török Ignác utca páratlan oldalán építési telkek kialakítása, magántulajdonban lévő
földrészletek bevonásával (kialakítható és értékesíthető telkek száma: 8 db az ingatlanrendezési
munkákat követően, 16 db csak a terület közművesítését követően).
További Ipoly-parti állami területek tulajdonjogát kell megvásárolni, összhangban a
városrendezési tervekkel.
Folytatni kell az önkormányzati temető rekonstrukciós megújítását.

2.2.
-

-

Középtávon:

Hosszútávon:

Meg kell vizsgálni és elő kell készíteni további telekalakításokat a Kórház melletti, a Biohő Kft.
feltáró útja révén megközelíthetővé vált területen, a Szontágh Pál utcával szemben, a vasút
melletti egykori játszótéren, a Honti, Perczel Mór és Vak Bottyán úton.
A Szűgyi út mentén nagy területigényű cégek letelepedésének elősegítése (elsősorban ipari
termelő tevékenységre).
A Buszpályaudvar környékén kereskedelmi/gazdasági övezet kialakítása betelepülők részére.
A város észak-nyugati szélén a 22 sz. főút északi oldalán a gazdasági övezet lehetőségeinek
kialakítása, (kimondottan logisztikai, kereskedelmi, szolgáltatási, raktározási tevékenységre),
Lakóingatlanok kialakítása a Semmelweis utca térségében a városrendezési tervben foglaltak
szerinti területrendezés megvalósításával. A területrendezés által érintett öt magántulajdonban
lévő földrészlet tulajdonosainak esetleges bevonásával a közművek kiépítése, építési telkek
kialakítása. A kialakítható telkeken a szabályozási terv szerinti telekosztás esetén
kistársasházas, sorházas építési formában 72 db lakás építhető meg.

3. Úthálózat:
3.1.

Középtávon:

-

Új körforgalom építése a Mikszáth-Rákóczi utak kereszteződésében.
Belvárosi csomópont ésszerűsítése (jelzőlámpák csökkentése, forgalmi prioritások).
Megtervezett belterületi utak felújítása: Benczúr, Liszt, Perczel, Thököly, Trikál és Ipolypart utcák.
Terv nélküli, aszfaltozott utak felújítása: Vár utca, Szerb utca, Felsőmalom, Bíró János, Balassa
utcák, Kölcsey, Mártírok, Sántha, Blázsik, Móra és Bartók utcák, Hősök tere.
Lakótelepek belső úthálózatának javítása: Madách liget, Szontágh, Móricz, Springa utcái.
Fedett buszmegállók létesítése a helyijárati útvonalakon (Kóvár, Május 1. út stb.)

3.2.
-

Hosszútávon:

Északi Elkerülő Út 2.és 3. ütemének megvalósítása (állami beruházásban).
Földutak portalanítása: Algőver, Perczel, Akácfa, Táncsics, Gárdonyi, Határőr és Móra utcák.

4. Közműhálózat:
4.1.
-

-

-

Javítani kell a Nyírjesi terület közmű-hálózatát, elsősorban az ivóvízellátás fejlesztésével.
A belváros területén a vezetékes közművek, energia ellátási, hírközlési vezetékek új
beruházásként csak terepszint alatt elhelyezett vezetékben, vagy kiépített alépítményben
létesüljenek.
A város csapadékvíz elvezetési rendszerében meg kell szüntetni a fehér foltokat, meg kell
kezdeni a hidraulikai felmérés alapján a rendszer tervszerű felújítását; törekedni kell arra, hogy
átépítéssel, rekonstrukcióval alkalmas legyen a város teljes területéről a záporvizek elvezetésére.
A város csapadékvíz elvezető rendszerének átfogó karbantartási munkáit meg kell kezdeni a
„kritikus pontok” (Nyírjesi-Vörösmarty-Honti-Mártírok-Baross utcák, Daróczi utca, Vizy Zs. utcai
sporttelep környéke, Thököly utca, Piac) javításával. Az északi városrészhez hasonlóan
elkészítendő a déli városrész hidraulikai szakvéleménye. A nyílt csapadékvíz elvezető rendszer
tisztítását és szükség szerinti átépítését az érintett ingatlan tulajdonosok bevonásával a
Városgondnokság és a Hivatal szakirányításával kell folyamatosan végezni.
Felül kell vizsgálni a város közvilágítási szerződéseit. Terveket kell készíteni a közvilágítás
fejlesztésekre (sötét foltok – Veres Pálné és Ipolypart utcák – felszámolására).

4.2.
-

Középtávon:

Hosszútávon:

A teljes csapadékvíz elvezető rendszert - lehetőség szerint - mentesíteni kell az illegális
szennyvíz rákötések okozta károktól.

5. Környezetvédelem és természetvédelem területén:
5.1.
-

-

Középtávon:

Nyírjesi tavak, a tavakat tápláló források, és ezeket körülvevő erdők védelme (a nyírjesi
üdülőterület és zártkertek üdülőcélú fejlesztése)
A meglévő városi zöldfelületi elemek és a rendezési terv szerint kialakítandó új zöldfelületi
elemek egységes zöldfelületi rendszerré fejlesztése, un. Zöldfolyosók kialakítása.
A Palóc liget, mint központi fekvésű természetvédelem alatt álló park, rekonstrukciója.
Végiggondolandó a szabadtéri színpad funkciója, létesítményeinek felújítása. A Liget
lekerítésének esetleges átgondolása.
Az önkormányzati tulajdonú nyírjesi tavak rekonstrukciója, párhuzamosan a másik három tó
rekonstrukciójának elvégzésével, a Magyar Állam (Ipoly Erdő Zrt.), mint tulajdonossal történő
együttműködés keretében.
Fenti célok között elsősorban a tórendszert tápláló két forrás és környezete, valamint a 6. tó
állapot javítása a legsürgetőbb, továbbá a tó védőgátjának stabilizálása.
Erdészeti művelési tervek beszerzését követően meg kell kezdeni a nyírjesi tavak körüli beteg
fenyvesek megújítását ellenálló, lombos fafajokkal, elkerülve a tarvágás okozta értékpotenciál
csökkenést.

-

A városi vízbázison lévő, használaton kívüli kutak felszámolásához kapcsolódóan a terület
rehabilitációja.
Önkormányzati tulajdonú erdők egységes kezelése, használatba adás alapján.

5.2.
-

Hosszútávon:

Erdészeti terv alapján, a Springa dombi városerdő közcélú parkerdővé alakítása, ezen belül
sétáló utak, pihenők, kilátó kialakítása.
A Holt-Ipoly rekonstrukciója, természetvédelmi terület és természetközeli rekreációs központ
kialakítása.

Balassagyarmat, 2013. február 28.
Medvácz Lajos
polgármester
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2013. (II.28.) h a t á r o z a t a
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
nevelési intézményekben az óvodába történő jelentkezés beíratásának idejét
2013. április 4. (csütörtök) 800- 1700 óra
2013. április 5.(péntek) 800- 1700 óra
2013. április 6. (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 2013. évi költségvetési rendeletben foglalt rendelkezések
betartásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető

3)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé
és az érintett intézmény vezetőjét értesítse a döntésről.
Határidő: 2013. március 5..
Felelős: dr. Varga Andrea aljegyző

4)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezésükre álló
kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodába jelentkezés időpontjának
nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2013. március 5.
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézkedési tervének elfogadására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális hivatal Szociális Főosztályának 2012. november – decemberében lefolytatott
ellenőrzése során feltárt hiányosságok orvoslására az e határozat mellékletében foglalt
intézkedési tervet hagyja jóvá.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az érintett intézmény vezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző
A 25/2013.(II.28.) határozat melléklete
Intézkedési terv

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH) XIII./021202-2/2012.
nyilvántartási számú 2013. január 15-én kelt Jegyzőkönyvében ( továbbiakban: JKV) foglaltak alapján
az alábbi Intézkedési tervet állapítom meg:
1.

A szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 47/2006 (XII.21.) valamint a
szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításról szóló 2/2006 (I.27.)
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Határidő: 2013. március havi testületi ülés
Felelős: intézményvezető, jegyző

2.

Az I. pavilonban a lift, lépcsőnjáró hiánya: Kérjük az intézményvezetőt, hogy kérjen be
árajánlatokat és műszaki megoldási javaslatokat. Kérjük, hogy az intézményben működő
alapítvány írásban jelezze, hogy a megvalósításhoz milyen mértékben képes hozzájárulni. Az
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében megjelölt feltételek esetén, 2013. június
hónapban képviselő – testületi előterjesztés az ügyben.
Határidő: 2013. június havi testületi ülés
Felelős: polgármester, intézményvezető

3.

A beteg/orvosi szoba kialakítása; maximum 4 fő szobák kialakítása. Kérjük az intézményvezetőt,
hogy a lakók elhelyezését oly módon szervezze át, hogy az megfeleljen a jogszabályi
előírásoknak, továbbá lehetőség nyíljon betegszoba kialakítására. 2013. június hónapban
készüljön beszámoló a képviselő – testületnek a megtett intézkedésekről.
Határidő: 2013. június havi testületi ülés
Felelős: intézményvezető

4.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai Program, a Házirend felülvizsgálata és
jóváhagyásra továbbítása a fenntartóhoz.
Határidő: 2013. február havi testületi ülés
Felelős: intézményvezető, jegyző

5.

Érdekképviseleti fórum felállítása, működési szabályainak meghatározása, tagjainak jóváhagyása
a fenntartó által.
Határidő: 2013. február havi testületi ülés
Felelős: intézményvezető, jegyző

6.

A személyi létszám vonatkozásában 1 fő mentálhigiénés munkatárs és 1 fő mozgásterapeuta
foglalkoztatása.
Határidő: 2013. február, 2013. évi költségvetés alapján
Felelős: intézményvezető

Balassagyarmat, 2013. február 28.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai
programjának és Házirendjének jóváhagyására

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt
egységes tartalommal jóváhagyja a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Szakmai programját és Házirendjét és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
képviselő – testület által 97/2012.(VI.21.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és működési
szabályzatot, Szakmai programot, valamint Házirendet.

2.

A Képviselő – testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti fórum
tagjainak jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szent Erzsébet Idősek
Otthonában működő Érdekképviseleti fórumot az alábbi összetételben jóváhagyja:
Az érdekképviseleti fórum tagjai:
- az ellátást igénybevevők közül 3 fő
A fórum megalakításakor: a tagok:
I. pavilon: Juhász László
II. pavilon: Juhász Istvánné
III. pavilon: Meszjár Pál
- az ellátottak hozzátartozói közül Benkó Szilvia.
- az intézmény dolgozói közül Szilvási Istvánné a II. pavilon vezetője
- kijelölés alapján a fenntartó képviseletében Dr. Csekey László az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke.

2.

A Képviselő–testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
/: Medvácz Lajos :/
/: Dr. Varga Andrea :/.
polgármester
aljegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
Ovi-Foci pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Központi Óvoda
fejlesztésére vonatkozóan – részt kíván venni az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány 2013. évi
Ovi-Foci Programjában.
2. A Képviselő-testület elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó
előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 napon belül támogatási
szerződést köt.
3. A Képviselő-testület az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt
óvodák pontos nevét, címét, hrsz, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát és
gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles.
4. A Képviselő-testület támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve
megvalósítja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal kizárólagos rendelkezési körébe tartozó
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.
5. A Képviselő-testület a Program megvalósításához az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal
keresztül önrészt biztosít. Az önrész bruttó 2.350.000-2.850.000 Ft/Program/óvoda közötti
támogatási összeget jelent. A pontos összeg az alapítvány pályázatának elbírálását követően,
a pontos TAO összeg ismeretében, az első kuratóriumi ülésen kerül meghatározásra, melyet
az Önkormányzat elfogad.
6. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Program megvalósításához szükséges önerő
biztosítására vonatkozó megállapodások a külső támogatókkal megkötésre kerüljenek.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjes 5193 hrsz-ú ingatlan (volt Polgárvédelmi üdülő)
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5193
hrsz-ú 1002 m2 alapterületű üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant (melyből az épület ~144
m2) a Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület (Balassagyarmat, Dózsa Gy.
út 17. adószám: 19160456-1-12) részére az alábbi feltételekkel adja használatba:
b) a használatba adás időtartama 2013. március 15. napjától 2018. április 30. napjáig szól,
c) az Egyesület az ingatlan használatáért az épületen felújítást, karbantartást (szigetelést,
esővízcsatorna javítást, déli homlokzaton lévő sarokrész cseréjét, vízvezeték és szerelvényei
javítását, festés-mázolást) végez bruttó 810.000.-Ft összegben, melyet számlával köteles
igazolni,

d) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből
felmondhatja,
e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt,
f) az ingatlan működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díját -a közüzemi szolgáltatást
nyújtó cégekkel kötendő- külön megállapodás alapján fizeti meg a használó.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően
a használatba adási szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

2013. március 15.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18 szám alatti 510/A/5 hrsz-ú és az 510/A/6 hrsz-ú
ingatlanok elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u.
18 szám alatti 510/A/5 hrsz-ú 36 m2 alapterületű iroda megnevezésű, és az 510/A/6 hrsz-ú 40 m2
alapterületű lakás megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban, pályázati eljárás keretében
- versenytárgyalás útján - elidegenítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel:
a) az 510/A/5 hrsz-ú ingatlan induló vételára 1.800.000.-Ft + Áfa összesen: 2.286.000.-Ft,
b) az 510/A/6 hrsz-ú ingatlan induló vételára 2.000.000.-Ft
c) licitlépcső: 50.000.-Ft,
d) a két ingatlan csak együtt idegeníthető el, érvénytelen a pályázat, ha a pályázatot csak
az egyik ingatlan megvételére nyújtották be,
e) az 510/A/5 hrsz-ú ingatlan esetében a gázszolgáltatás visszaállításával, illetve a fűtés
kialakításával kapcsolatosan felmerülő költségek a vevőt terheik,
f) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
g) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
h) a Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

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: a pályázat kiírására 2013. március 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti
lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV.
emelet 2. szám alatti 53 m2 alapterületű komfortos lakást Hauser Gabriella (sz: an: ) részére
költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2013. április 1-től kezdődően 2015. március 31-ig, ezen
belül a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolánál 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: 2013. március 18.
A szerződés megkötésére: 2013. április 2.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
a városközpont rekonstrukciós feladatok vonatkozásában meghozandó döntésekről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városközpont rekonstrukciós
beruházás
megvalósítása
érdekében
szorosan
együttműködik
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft-vel, az annak vagyonkezelésében lévő Művészkávézó épület valamint az
Óváros tér projektelem megvalósítása vonatkozásában, az önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletében foglaltak alapján.
2.

A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezető igazgatót, hogy a beruházás
megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2013.(II.28.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Alapítvány támogatásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György Alapítványt, mint
a Balatonalmádi-Káptalanfüreden található Tábor u. 12. szám alatti üdülő üzemeltetőjét, a
felhalmozódott közüzemi díjtartozások rendezése érdekében – a díjtartozások összegéig terjedő –
de maximum 150.000.- Ft-os támogatásban részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre
gondoskodjon előterjesztés készítéséről a tábor további lehetséges hasznosítási, üzemeltetési
formáiról, azok pénzügyi következményeiről.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a kuratórium elnökét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. március 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Kopcsányi Ottó kuratóriumi elnök
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea :/.
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2013. (III.8.) határozata
a Szent Imre Diáksport Egyesület pályafelújításának támogatásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az e határozat 2 –
4. pontjaiban foglalt feltételek mellett - támogatja a Szent Imre Diáksport Egyesület
( továbbiakban: Egyesület) részéről a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott
pályafelújítási pályázatot. E támogatás értelmében a Képviselő - testület - mint a
1763 hrsz-ú Vízy Zsigmond u .14. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárulását
adja -, hogy az Egyesület által benyújtott pályázat nyertessége esetén a megjelölt
ingatlanra vonatkozó e határozathoz csatolt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a
polgármester aláírja.
2) A Képviselő – testület előzetesen nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban megjelölt
pályázat nyertessége esetén az 1. pontban megjelölt terület használatát az Egyesület
részére 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: 2013. március 8.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2013.(III.28.) határozata

a káptalanfüredi tábor hasznosításáról való döntésre
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Balatonalmádi – Káptalanfüredi tábor hasznosítása érdekében

tárgyalásokat folytasson le az „Úton” Ifjúsági- Kulturális Egyesülettel, melynek
eredménye alapján készüljön előterjesztés a tábor további hasznosítása, elidegenítése
tárgyában.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. májusi képviselő – testületi ülés.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2013.(III.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013.
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: 2013. március 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2013.(III.28.) határozata
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról
a Civitas Fortissima Kör részére

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445
hrsz-ú ingatlanból a fsz. 12. számú, 24 m2 alapterületű helyiséget a Civitas
Fortissima Kör Balassagyarmat (2660 Balassagyarmat, 16.os Honvéd utca 1.
adószám: 18638727-1-12.) részére a Civitas Fortissima Balassagyarmat
eszméjének ápolásához kapcsolódó közművelődési tevékenység folytatása
céljából térítésmentesen használatba adja határozott időtartamra, 2013. év április
hó 15. napjától 2018. év április hó 30. napjáig.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati
szerződést megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.

Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre 2013. április 15.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2013.(III.28.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 35. fsz. 5. ajtószám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Kossuth L. u. 35. fsz. 5. ajtószám 1663/A/6 hrsz. alatti 42 m2 alapterületű komfort
nélküli komfortfokozatú ingatlant a megtekintett állapotban: 2.000.000- Ft, azaz
kettőmillió forint forgalmi értéken elidegeníti Oszlik Pál (szül.: Balassagyarmat, 1982.
an.: Szrna Mária) 2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 35. földszint 5. ajtószám alatti
lakos részére, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló – többször módosított – 14/1997. (IV. 09.) rendelet 3 §-ában
foglalt feltételekkel.

2. A Képviselő-testület az ajánlatát 2013. május 31-ig megkötendő adásvételi
szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban
foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: az 1. pont tekintetében a kiértesítésre
a szerződéskötésre

2013. április 19.
2013. május 31.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2013.(III.28.) határozata
a Balassagyarmati Központi Ügyeleti Társulás megszüntetéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Balassagyarmati Központi Ügyeleti társulás megszüntetéséhez.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az aljegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2013.(III.28.) határozata
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának megosztásáról szóló
módosított megállapodás elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2013.(I.31.) számú
határozatával elfogadott a 2012. december 31-én megszűnt Nógrád Megyei Szakképzésszervezési Társulás vagyonának megosztásáról szóló megállapodást a melléklet
tartalommal módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábban a TISZK által fenntartott
intézmények további működtetése vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2013. (III. 28.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja
alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatnak és a társulásnak az általa
fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán
felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez
kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez
támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és
az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely-átcsoportosítás
lehetőségének
felülvizsgálata
függvényében
döntött
felmentéssel, illetve rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről 1 álláshelyet
érintően.
2.

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. április 12-éig pályázatot nyújt be 1 fő
köztisztviselő
jogviszonyának
felmentéssel,
végkielégítéssel
együtt
járó
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető
támogatásra.

3.

A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények
létszámának alakulása:

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
_________________________________________________________________________
________

2012. január 1. létszám (fő):

90

2012. december 21-ei létszámcsökkentés (fő):

1

pályázható létszám (álláshely):

1

A változást követően kialakult létszám 2012.12.31. (fő):

89

4. Az összesített létszám alakulása:
2012 .01. 01.
Önkorm. intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Városüzemeltetés:
Mindösszesen:

2012.12. 31.

1 373,25fő
90,00 fő
4,00 fő
fő 1 467,25

618,33 fő
89,00 fő
4,00 fő
711,33 fő

5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet
7.a) pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatott után támogatásban nem
részesült.
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
fenntartói körén belül, az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken,
vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen a foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
7. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. április 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2013. (III. 28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményeinél
foglalkoztatottak létszámát az alábbiak
szerint módosítja:

•
•
•
•
•
•
•

Gazdasági Műszaki ellátó Szervezet( GAMESZ)
Oktatási Intézmények üzemeltetése funkció :
GAMESZ pénzügyi funkció:
Városi Bölcsőde:
csökkentés
Madách Imre Városi Könyvtár:
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ:
csökkentés
Városi Sportintézmények:
csökkentés
Városgondnokság

Összesen:

4,5 álláshely csökkentés
3,0 álláshely csökkentés
2,0
álláshely
3,0 álláshely csökkentés
1,0
álláshely
1,0

álláshely

1,5 álláshely csökkentés
16,0 álláshely csökkenés

2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a létszámcsökkentés végrehajtásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2013.(III.28.) határozata
hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a városközpont beruházás vonatkozásában ( a pályázatban
foglalt fenntartási időszak végéig) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft által kezelt
projektelemek tekintetében, maximum az önerő mértékig, az alábbiak szerint:
- elsődlegesen biztosítékként felajánlott ingatlan: Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3.
önkormányzati albetét ( a jelenlegi beruházás helyszíne); ( tulajdonosa: Balassagyarmat
Város Önkormányzata)
- az elsődlegesen felajánlott ingatlannal nem fedezett önerő vonatkozásában a
Balassagyarmat, Mikszáth u. 59. – Városüzemeltetési Kft székhelye, melynek
megterheléséhez a tulajdonos Városüzemeltetési Kft hozzájárulását adta.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezető igazgatót a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2013. (III.28.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgálóhelyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú 63 m2 (természetben 45 m2) alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiséget, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (1053
Budapest, Szép u. 2. adószám: 18080313-2-41) részére bérbe adja az alábbi
feltételekkel:
a.
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2013. év április hó 15.
napjától 2013. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.
a helyiség havi bérleti díja 75.000.-Ft +áfa,
c.
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három
havi bérleti díjnak megfelelő összeget a 285.750.-Ft-ot a bérlő a szerződés
aláírását követő 5 napon belül köteles az önkormányzat részére megfizetni,
d.
a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött
megállapodás alapján fizeti,
e.
a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti
szerződés megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2013. április 05.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2013.(III.28.) h a t á r o z a t a
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Madách Imre Kollégium
valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon balassagyarmati telephelyének működtetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület a határozat
mellékletében foglalt tartalommal megállapodást köt a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a Madách Imre Kollégium valamint a Nógrád Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
és
Gyermekotthon
balassagyarmati telephelyének működtetéséről a Nógrád Megyei Intézményfenntartó
Központtal valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
2. A Képviselő – testület az 1. pontban meghatározott megállapodásban rögzítettek
alapján a technikai dolgozók tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásával Bécsiné
Miklecz Mariettát, a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetőjét bízza meg.
3. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a konyhai állomány
vonatkozásában a megállapodás megkötésére a Nógrád Megyei Intézményfenntartó
Központtal.

4. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Gazdasági és
Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratában valamint a szervezeti és működési
szabályzatában a szükséges módosítások átvezetéséről a Magyar Államkincstár felé
gondoskodjon.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2013.(III.28.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2013.(III.28.) határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárulását adja a
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal egyeztető tárgyalások lefolytatására és
együttműködési megállapodás megkötésére, a rendőrség és a közterület – felügyelők
szorosabb együttműködése érdekében.
2.)A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját megtárgyalta és azt 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
működőképességének megőrzését, az adósságszolgálat teljesítését
kötelezettségen alapuló feladatok teljesítését.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi ülésre terjesszen be javaslatot
az önkormányzati feladat-és szervezeti struktúra áttekintése alapján a tartós működési egyensúly
megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről, és a 2014. évi költségvetés
összeállításáról

az
és

önkormányzat
a jogszabályi

Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2012. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, valamint dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző
Melléklet

Balassagyarmat Város Önkormányzat
2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Balassagyarmat Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) belső ellenőrzési feladatait a
2012. évben Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás Szolgáltató Intézménye (továbbiakban:
Társulás) látta el Társulási megállapodás alapján.
Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi ellenőrzési terv alapján megvalósult ellenőrzések
és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet ( Bkr.) 48. §-ában foglalt tartalmi előírások figyelembe vételével készült.
A)

Aa)

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak
szerint:
Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 202/2011.(X.28.) számú
határozatával fogadta el az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét. A 2012. évre ütemezett
ellenőrzések kockázatelemzésen alapultak és kiterjedt mind a polgármesteri hivatal, mind a felügyelt
költségvetési szervek, mind a gazdasági társaságok ellenőrzésére. A belső ellenőrzési terv 145
ellenőrzésre fordított nappal készült, azonban az előző évről áthúzódó ellenőrzések az ellenőrzési terv
végrehajtását hátráltatták, illetve a tényleges kapacitást szűkítették. A Városi Sportintézményeknél és
a GAMESZ-nál lefolytatott rendszerellenőrzések pedig a tervezettnél nagyobb kapacitás szükséglettel
jártak az ellenőrzési feladat összetettsége miatt. Az ellenőrzési terv végrehajtásának további akadálya
volt a Társulás belső ellenőrzési tevékenységének 2012. december 31-ei nappal történő
megszüntetése.
A tervezett ellenőrzések közül intézményátadás miatt nem került sor a Dr. Kenessey Albert Kórház és
Rendelőintézet ellenőrzésére, a Kiss Árpád Általános Iskola és Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola dologi kiadásainak ellenőrzésére, valamint elmaradt a Városüzemeltetési Kft.
szabályszerű és hatékony működésének vizsgálatára és a közbeszerzési tevékenység
szabályszerűségi ellenőrzésének lefolytatására irányuló ellenőrzés. A rendelkezésre álló kapacitás
függvényében a belső ellenőrzés előtérbe helyezte a rendszerellenőrzések megvalósulását és
az előző évek rendszerellenőrzéseinek utóvizsgálatát.
A belső ellenőrök az ellenőrzési tervben foglaltaktól nem tértek el és terven felüli ellenőrzés
lefolytatásának indoka sem merült fel az elmúlt évben.
A belső ellenőrzés lefolytatására a Bkr. előírásainak és tartalmi követelményeinek megfelelően került
sor, figyelemmel a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott eljárásrendre. Az ellenőrzés során
keletkezett dokumentumok az ellenőrzési mappa részét képezik.
Az ellenőrzési jelentés a Bkr.-ben foglalt kötelező tartalmi elemeket magába foglalta, a
megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták, észrevételt nem tettek. A jelentésben tett
megállapítások, következtetések dokumentumokra, tényekre épültek és jogszabályokkal, illetve belső
szabályzatok rendelkezéseivel alátámasztottak voltak. A belső ellenőrök az ellenőrzési módszereket
az ellenőrzési célnak és feladatoknak megfelelően választották meg. A jelentéstervezetek a
szervezetek vezetőivel egyeztetésre kerültek a megismerési záradékok tartalma alapján. A feltárt
hiányosságok, illetve a belső ellenőrzés által tett javaslatok jogszabályi hivatkozással, illetve
indokolással alátámasztva kerültek beépítésre a jelentésekbe.
A vizsgálat során a belső kontrollrendszer egyes elemei értékelésre kerültek, melynek
fejlesztése érdekében az ellenőrök megtették a szükséges javaslatokat.
Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló törvény és a Bkr. rendelkezései szerint alakította
ki az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységét, melyet Balassagyarmat Kistérség Többcélú
Társulás Szolgáltató Intézményének szervezetileg független részeként működő Belső Ellenőrzési
Iroda látott el.
Az ellenőrzési szervezet funkcionális függetlensége mellett biztosított az ellenőrzési tervek
kockázatelemzésen alapuló, objektív tervezése, az ellenőrzési programok és módszerek
kiválasztásának, a megállapítások, javaslatok befolyástól mentes összeállítása.
A funkcionális függetlenség és az összeférhetetlenségi szabályok megsértésére nem került sor.
A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete, képzettsége
A Belső Ellenőrzési Iroda létszáma a 2012. évben 4 fő volt, mely a 2007 januári állapothoz képest 1
fővel kevesebb személyt jelentett. A kapacitás kiesést az ellenőrzések átütemezésével, hatékonyabb
szervezéssel próbálta ellensúlyozni a Belső Ellenőrzési Iroda, azonban az előző évekről - a
betöltetlen álláshely miatti kapacitás kiesés miatt - áthúzódó ellenőrzések hátráltatták a 2012. évi
összesített ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtását. Ez elsősorban Balassagyarmat Város
Önkormányzat belső ellenőrzési tervének végrehajtását érintette, mivel a kisebb
önkormányzatoknál tervezett egy-egy ellenőrzés megvalósítását nem lehetett elhagyni.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata megfelelt a Bkr. előírásainak, valamint eleget tettek
regisztrációs kötelezettségüknek. A 2011. évben 3 fő belső ellenőr teljesítette az Áhsz.-ben előírt
kötelező továbbképzési és belső ellenőri vizsga követelményét kiválóan megfelelt eredménnyel, míg 1
fő belső ellenőr 2012. évben tett eleget ezen kötelezettségének.
A szakmai feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében a belső ellenőrök több szakmai
továbbképzésen is részt vettek az év során ( adóváltozásokkal, államháztartást érintő változásokkal
kapcsolatos továbbképzés, államháztartási mérlegképes könyvelői továbbképzés ).
A továbbképzési lehetőségeket az ellenőrzések témájának megfelelően vették igénybe.
Szakkönyvek, folyóiratok, szoftverek felhasználásával biztosították önképzésüket. A költségvetési
szervek és a Polgármesteri Hivatal szakembereivel az aktuális szakmai kérdésekben konzultáltak.
A létszám bővítésére az ellenőrzött szervezetek számának csökkenése ( középiskolák átadása
megyei fenntartásba ), költségtakarékossági szempontok figyelembe vétele és a belső ellenőrzési
szervezet fennmaradásának bizonytalansága miatt nem került sor.
Tárgyi feltételek biztosítása
Megfelelő színvonalú helyiségben, szolgálati autó használatával, a belső ellenőröknek személyenként
biztosított számítógép, internetes hozzáférés, fénymásoló gép és egyéb kommunikációs eszközök
használásával történt a munkavégzés.
A 2012. évben tárgyi eszközök fejlesztésére nem került sor.
Az irattárazással, ellenőrzési iratok kezelésével, megőrzésével kapcsolatos feladatokat továbbra is
minden belső ellenőr saját maga látta el. Bővült a feladat a belső ellenőrzéssel kapcsolatos
dokumentumok iktatásának ellátásával, melyet eddig az irodavezető látott el, azonban
munkakörének megszűnésével ez a feladat átcsoportosításra került a belső ellenőrzési
vezetőhöz.
Az ellenőrzésekről készült dokumentációk megőrzése a Társulás iratkezelés szabályainak
megfelelően biztosított volt. Az ellenőrzésekről készült ellenőrzési dokumentációk (mappák)
önkormányzatonként kialakításra kerültek. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos Képviselő-testületi
döntésekről jegyzőkönyvi kivonatok álltak a belső ellenőrzés rendelkezésére.
A helyszíni ellenőrzések során a belső ellenőrök tevékenységének tárgyi feltételeit a költségvetési
szervek biztosították, a szükséges dokumentumokat az ellenőrzés kérésére rendelkezésre
bocsátották.
A belső ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése, fejlesztésének iránya
A belső ellenőrzési tevékenység hatékonyságának, eredményességének, gazdaságosságának
értékelésére kevés objektív folyamat áll rendelkezésre. Ennek következtében a belső ellenőri munka
színvonalának és a létszám optimális meghatározásának is inkább szubjektív, mint objektív
lehetőségei vannak.
A belső ellenőri tevékenység szakmai minőségének emelése, az ellenőrzési célkitűzések jövőbeni
meghatározása érdekében a költségvetési szervek az ellenőrzéseket követően felmérő lapon
értékelhették az ellenőrzési tevékenységet.
Ezen felmérő lapok adattartalma alapján értékelhető, hogy az ellenőrök a célkitűzéseket
megfelelően ismertetették, az eljárásrendet betartották, megfelelően tájékoztatták a
költségvetési szerv vezetőit az ellenőrzés előrehaladásáról, megismerték a kulcsfontosságú
folyamatokat, a problémákról konzultáltak a munkatársakkal, javaslatokat fogalmaztak meg, a
szervezet szabályszerű működéséhez a hozzáadott értéket hogyan minősítették.
A belső ellenőrzés önértékelése alapján fejlesztendő, hogy a belső ellenőrök minél több kreatív
megoldást javasoljanak, új a szervezeten belül eddig ismeretlen megoldásokat találjanak,
fogékonyabbak legyenek a szervezetek problémáira.

Az elmúlt években jelentős problémát okoztak az ellenőrzések terv szerinti végrehajtása tekintetében
a rövidebb-hosszabb ideig tartó kapacitás kiesések.
1. táblázat
A Belső Ellenőrzési Iroda által ellenőrzött államháztartási szervezetek (db)
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Az ellenőrzött szervezetek számának csökkenésével a belső ellenőri erőforrás nagysága
optimálisabb szintre került az előző évekhez viszonyítva, azonban a jogszabályi
követelményeknek való megfelelés jelentős és egyre nagyobb adminisztratív terheket rótt a
belső ellenőrökre.
A kialakult gyakorlat és pénzügyi helyzetre tekintettel a rendelkezésre álló létszám alapján került
meghatározásra az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések száma, illetve az ellenőrzéssel
lefedett területek nagysága, ami nem minden esetben volt szinkronban a szakmai szükségességgel.
A belső ellenőrzés legfőbb feladatának tartotta, hogy a szervezetek tekintetében elősegítse a
szabályszerű működést, feltárja a legjelentősebb kockázatokat, vizsgálja ezek kezelésének
megfelelőségét, fejlessze a működési folyamatok kontrollját (vezetői ellenőrzési,
munkafolyamatba épített ellenőrzési pontok erősítése), változásokat, rendszerfejlesztéseket
kezdeményezzen, és ezzel elősegítse a költségvetési szervek és az önkormányzat vezetőinek
döntéseit. Minden ellenőrzés során központi szerepet kapott a belső kontrollrendszer
kiépítettségének és megfelelőségének vizsgálata, hogy a belső kontrollrendszer gyengeségei
felszínre kerüljenek és a szükséges intézkedések megtételével az adott rendszer működése
hatékonnyá, eredményessé és gazdaságossá váljon.
Ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása
A belső ellenőrzés nemcsak a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést,
valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálta az ellenőrzések
során, hanem szerzett szakmai ismeretei birtokában tanácsadó tevékenységével is segítette a
költségvetési szervek feladatellátását.
A tanácsadói tevékenység az alábbiak területekre terjedt ki:
➢
➢
➢
➢
➢

a szervezet belső szabályozottságának kialakítására vonatkozó tanácsadás,
foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos tanácsadás,
belső kontrollrendszer kialakítására vonatkozó tanácsadás,
a szervezet átalakítására vonatkozó tanácsadás,
a szervezet operatív gazdálkodásának szabályozására vonatkozó tanácsadás.

A tanácsadói tevékenység fejlesztése érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani a
jogszabályváltozások naprakész követésére és ezzel együtt elő kell segíteni, illetve össze kell
hangolni az azonos nehézségekkel küzdő szervezetek probléma megoldását.
B)

A belső kontrollrendszer
alapján az alábbiak szerint:

működésének

értékelése

ellenőrzési

tapasztalatok

Ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok
Önkormányzatnál és annak hivatalánál lefolytatott ellenőrzések

Az ellenőrzés célja: Balassagyarmat Város Önkormányzatánál az Európai Uniós támogatások
szabályszerű és célszerű felhasználásának és az előző évben az ellenőrzés által tett javaslatok
hasznosulásának vizsgálata
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2011-2012. év
Helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2012. december 10 – 2013. január 2.
Vizsgálatvezető belső ellenőr neve: Páris Marianna vizsgálatvezető
Fontosabb megállapítások
A 2010-2012. közötti időszakban a pályázatok jelenős többsége a 2010. évben került benyújtásra,
mely időszakot az ellenőrzés már a 2011. évben részben vizsgálta. A 2011-2012. évben két
pályázatot nyújtott be az önkormányzat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tekintetében a Városi Sportcsarnok felújítására, míg az országos pálya építési program keretében
Műfüves pálya építése a Dózsa György Tagiskolában tárgyban.
A 2010-2012. évben benyújtott pályázatok illeszkedtek a ciklusprogramban foglalt elképzelésekhez. A
pályázatok benyújtásánál kellő figyelmet fordítottak a feladatellátás racionalizálását szolgáló
fejlesztésekre ( energetikai korszerűsítés), a megvalósítandó cél rangsorolására, az önerő szükséglet
minimalizálására.
A 2011. évi költségvetési beszámoló adatai alapján a 2011. évben Európai Uniós támogatással
megvalósuló projekt 407 MFt összegben valósult meg, melynek támogatás tartalma 342 MFt
volt. Az Európai Uniós programok összköltsége elérte 2.363 060 MFt-ot.
A köztisztviselők munkaköri leírásai tartalmazták a pályázatok figyelésével, előkészítésével
kapcsolatos feladat és hatásköröket. A vizsgált pályázati dokumentáció alapján a feladat és
hatáskörök a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működtek.
Az önkormányzat eleget téve az Ávr. 24. §-ában foglalt előírásoknak mind a 2011. évi költségvetési
rendelet (16. számú melléklet), mind a 2012. évi költségvetési rendelet (13. számú melléklet)
mellékletében bemutatta az Európai forrásból származó bevételeket (támogatásokat) és kiadásokat,
valamint a tárgyévet megelőző és az azt követő évben várható kiadásokat. A költségvetési mellékletek
tartalmazták a megvalósuló Európai Uniós projektek saját erő szükségletét is, melynek összegéről a
pályázatok benyújtásával egyidejűleg döntött a Képviselő-testület.
A 2011. évi beszámoló 12. számú melléklete bemutatta a tárgyévben teljesült támogatási bevételeket
és saját erő szükségletet, illetve ennek összegeként a 2011. évi teljesített kiadásokat. A beszámoló
3/5. számú mellékletében feltüntették az EU-s forrásból a hivatal tekintetében megvalósuló
fejlesztéseket, a 8. számú melléklet pedig az önkormányzat egészére vonatkozó EU-s fejlesztéseket
foglalta magába.
Az önkormányzat mindkét év költségvetési rendeletében gondoskodott a több éves kihatással járó
feladatok előirányzatainak bemutatásáról a költségvetési rendelet 11. számú mellékletében.
A belső ellenőrzés a „tanulói laptop program Balassagyarmaton” pályázat anyagát tekintette át
részleteiben.
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – Tanulói laptop
program” pályázati felhívás a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív
intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2) kerethez kapcsolódóan jelent meg. Az ezen kiírásra benyújtott
„Pedagógiai innováció a kompetencia fejlesztésért Balassagyarmat oktatási intézményeiben” című
nyertes pályázatban vállalta az önkormányzat a Tanulói laptop programban való részvételt, így a
pályázat benyújtása kötelező volt az önkormányzat számára.
A konstrukció célja az volt, hogy bevezesse és elterjessze az infokommunikációs technológiákkal
(IKT) támogatott 1:1 (1 diák/1számítógép) oktatási környezetet a közoktatásban. Ennek érdekében a
TÁMOP-os pályázatban megadott osztályok tanulói az órák 30 %-ában, a pályázat keretében
beszerzendő laptopok segítségével tanulhatnak. A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúra
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A pályázat keretében a tanulók mellet a pedagógusok részére szükséges laptopokat, routert és tároló
szekrényeket is biztosítani kellett. A pályázat összköltsége 74.118.188 Ft volt, melyből 70 MFt-ot tett ki
az eszközbeszerzés (559 tanulói laptop, 20 pedagógus laptop, tárolók, routerek), míg a többit a
projektmenedzsment és egyéb szolgáltatások költségei. A támogatás összegéből 63 MFt EU-s
támogatás, 11 MFt nemzeti támogatási forrás volt.
A konstrukció keretében önerő szükséglet nem terhelte a költségvetést, mivel a pályázat támogatási
intenzitása 100 %-os mértékű volt.
A pályázattal kapcsolatos döntési mechanizmusok, hatáskörök a belső szabályzatokban
foglaltaknak megfelelően működtek. Az önkormányzat eleget tett tájékoztatási
kötelezettségének és az előírásoknak megfelelően biztosította a nyilvánosságot.
A szerződéseket mind a kötelezettségvállalásra jogosult személy, mind az ellenjegyzésre jogosult
személyek aláírták, a szerződés szerinti teljesítésekről az igazolásokat kiállították.
A pályázati forrás felhasználása során az ellenőrzés tételesen megvizsgálta a pénzgazdálkodási
jogkörök gyakorlásának szabályszerűségét. A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
utalványozás, teljesítés igazolás, érvényesítés következetesen a belső szabályzatban foglalt
személyek által történt. A kötelezettségvállalással egyidejűleg megtörtént annak nyilvántartásba vétele
is.
A projekt terhére pénzforgalmat érintő utalványozásra csak a projekt költségtervében meghatározott
esetekben került sor, míg a projekt másik része szállítói finanszírozással (pénzforgalmat nem érintő
tranzakció ) valósult meg.
A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő időpontban a projektmenedzsment tagjainak
megbízatásával kezdődött a lebonyolítás és 2011. március 1. nappal fejeződött be. A pályázatban
meghatározott indikátorok teljesültek, valamennyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű
használatba vétele megtörtént. A projekt végleges költsége 69.653.410.-Ft lett, melyből 460.470.-Ft
2010. évben, 67.192.940.-Ft 2011. évben merült fel. A főkönyvi nyilvántartás alapján a projekt
maradvány költsége 4.464.778.-Ft volt.
Az ellenőrzés utóvizsgálat keretében kontrollálta az előző években az EU-s pályázatok
tekintetében tett javaslatok, feltárt hibák hasznosulását. A hiányosságok megszüntetése
megtörtént, azonban az ellenőrzési nyomvonal kiegészítésére tett javaslat még nem valósult
meg.
A Bkr.-nek való megfelelés érdekében indokolt az önkormányzat pályázati tevékenységének
ellenőrzési nyomvonal részeként való rögzítése, mely kiterjed a pályázat benyújtásáról, az
önerő biztosításáról szóló döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, az
önerő elkülönített kezelésére, a pályázati támogatás felhasználására, elszámolás és jelentés
készítésre a közreműködő szervezet felé, megbízás kötésére projektmenedzseri feladatok
elvégzésére.
Az ellenőrzés célja: az önkormányzati feladatellátásban ( középszintű oktatási intézmények
átadása ) történt változás szabályszerűségének és gazdálkodásra való hatásainak vizsgálatáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatánál
Ellenőrzött időszak: 2011-2012. évek
Helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2012. július 2. – 2012. július 16.
Vizsgálatvezető belső ellenőr neve: Páris Marianna vizsgálatvezető
Ellenőrzés típusa: teljesítmény és szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzati feladatellátásban és ezzel együtt
intézményhálózatában bekövetkezett változás kellően alátámasztott és átgondolt érveken és azt
alátámasztó adatokon alapult illeszkedve a ciklusprogramban megfogalmazott célkitűzésekhez. A
döntéshozó szerv a szükséges információk birtokában és a „kényszerítő” körülményeket figyelembe
véve hozta meg döntéseit.

Az átadással kapcsolatos döntéseket az arra jogosult személyek és szervezetek hozták meg, melyet a
polgármesteri hivatal szakreferensei kellően előkészítettek. Az átadással kapcsolatos előkészítő
döntések a jogszabályoknak megfeleltek és az önkormányzat érdekeivel szinkronban álltak.
Az intézmény átadások szakmai, számviteli, vagyoni területeket is érintenek, ezért indokolt
ilyen esetekben az előkészítésért és lebonyolításért felelős személyt, illetve személyeket
kijelölni a szabályszerűség biztosítása érdekében.
Az intézmények vagyonleltárának
felfektetése során – vagyonátadás esetén - célszerű biztosítani az irányító szerv részéről a
felügyeletet, aki kontrollálja annak valódiságát.
A Nógrád Megyei Önkormányzat és Balassagyarmat Város Önkormányzat között zajlott
vagyonátadásról – intézményenként – a helyszínen felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvek születtek,
mely a 2012. július 16-án intézményenként megkötött megállapodások mellékletét képezték. A
megállapodásokat Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2011.(VII.15.)
határozatával módosított 118/2011.(VI.14.) számú határozatával hagyta jóvá. A megállapodás
megkötésére és ellenjegyzésére a belső szabályozásnak megfelelően került sor. A megállapodások
azonos elvek alapján jöttek létre és intézményenként tartalmazták a specifikumokat, melyek a
feladatellátás és működés jellegéből adódtak.
Nógrád Megye Főjegyzője és Balassagyarmat Város Jegyzője között külön jegyzőkönyv alapján került
sor az intézményvezetők személyi anyagának átadás-átvételére Balassagyarmat Város Polgármesteri
Hivatal hivatali helyiségében.
Átadó és átvevő között külön megállapodások jöttek létre az ingatlanok használati jogának
átengedése tekintetében. A használatra átengedett ingatlanok, illetve ingatlan részek tételesen
felsorolásra kerültek a külön megállapodásokban, mely használati jog bejegyzése átvevő feladata volt.
A Földhivatal által megküldött határozatok alapján – a belső ellenőrzés befejezéséig - csak két
ingatlan esetében került sor használati jog bejegyzésére.
Az átadás-átvétel folyamata az átadó és átvevő felek akaratának és a jogszabályokban foglalt
követelményeknek megfelelően történt. A jegyzőkönyvek mellékleteként becsatolt dokumentumok
tartalmaztak minden olyan információt és adatot, mely a két fél közötti megállapodás, illetve
elszámolások teljesítéséhez szükségesek voltak.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Mikszáth Kálmán GSzSz és a Szondi György
Szakközépiskola és Szakiskola által benyújtott leltárak csak részben feleltek meg a jegyző által
kiadott utasításban foglaltaknak, melyet indokolt lett volna kontrollálni. Az átadás-átvétel július
1. napi időpontja ugyanakkor már nem tette lehetővé a leltárak teljes és részletes
felülvizsgálatát.
A leltárak a félévet követően a főkönyvi könyvelés adataival ( immateriális javak, tárgyi eszközök,
készletek, követelések, kötelezettségek állománya ) nem kerültek dokumentáltan egyeztetésre,
melyet a fenntartó részéről indokolt lett volna megkövetelni, mivel így a leltárértékek és a főkönyvi
nyilvántartás adatainak kontrolljára nem került sor. Ennek oka azonban az átadás-átvétel napjának
önkormányzat számára kedvezőtlen meghatározása volt, mivel a féléves könyvviteli feladatok
elvégzésére ( 06.30-07.01. ) nem állt kellő mennyiségű idő. A vagyonátadás hasonló eseteiben
indokolt a fentiekben megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével eljárni és az átadásátvétel időpontját célszerűbben meghatározni.
Az önkormányzat befektetett eszközök állományában - az intézményátadások hatásaként bekövetkezett változások az Áhsz. előírásainak megfelelően a nyilvántartásokon átvezetésre kerültek,
dokumentumokkal kellően alátámasztottak voltak.
A feladatátadás változásával, szűkülésével szinkronban az önkormányzatot megillető normatív
támogatások összege is módosult. Az intézmények által szolgáltatott feladatmutatók alapján az
önkormányzat eleget tett normatív támogatásokkal kapcsolatos lemondási és elszámolási
kötelezettségének a jogszabályban és az átvevővel kötött megállapodásokban foglaltak figyelembe
vételével.

Az önkormányzat 2011. évi beszámolási kötelezettségének a jogszabályoknak megfelelően tett
eleget, azonban az átadott intézmények tekintetében – figyelmen kívül hagyva az Áhsz. 13/A (7)
bekezdésében foglaltakat – nem követelte meg a tört időszakról szóló - leltárral és főkönyvi
kivonattal alátámasztott - éves tartalmú elemi költségvetési beszámoló készítését. A Magyar
Államkincstár a költségvetési szervek erre vonatkozó kötelezettségét nem kifogásolta.
Az önkormányzati feladatok ellátásához a 2011. évben ténylegesen járó normatív állami támogatás és
SZJA kiegészítés összege 1.735.803 EFt volt, melyből a közoktatási és szociális feladatok ellátására
az önkormányzatot 1.259.574 EFt illette meg. A beszámoló adatai alapján a normatív támogatások
nagysága a tervezett összegtől 346 MFt-tal lett alacsonyabb. A 16,6 %-os csökkenés döntő része
tehát ( 334 MFt ) az intézmények átadásához kapcsolódott.
A 2012. évi költségvetést 7.083.734 EFt bevétellel fogadta el az önkormányzat, mely 1.559 MFt-tal, 18
%-kal alacsonyabb volt a 2011. évi eredeti előirányzatnál. Ezen összegen belül a működési bevétel
kiesés 1.128. MFt nagyságrendű volt, melynek jelentős része - 1.071 MFt - normatív támogatás
csökkenés következtében keletkezett. A normatív támogatás csökkenés 28 %-a a Tűzoltóság
állami fenntartásba adásának, míg 72 %-a a közoktatási feladatátadás eredménye volt.
Összességében tehát megállapítható, hogy a 2012. évtől a feladatok átadása miatt az önkormányzat
forrásai jelentősen csökkentek, ugyanakkor ezzel szinkronban a középfokú oktatás és kollégiumi
nevelés feladatainak ellátásához az előző években saját erőből biztosított támogatás többlete
megtakarításként jelentkezett. Az átadott intézményeknél 2011.06.30-ig fennálló kötelezettségek
kiegyenlítésre kerültek a megállapodásban foglaltaknak megfelelően, valamint az önkormányzat
rendre gondoskodott a megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítéséről.
Az intézményátadással összefüggésben fennálló feladat, – mely az ellenőrzés lezárásáig még
nem valósult meg - a június havi munkabérek és járulékai átvevővel szembeni érvényesítése
maradt, mely a költségvetésben 57,9 MFt megtérülését jelentené.
Az ellenőrzés lezárását követően – 2012. decemberében – Balassagyarmat Város
Önkormányzata számlájára megérkezett a fentiekben megjelölt összeg, a peres eljárás lezárult.
Az ellenőrzés célja: Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011. évi céljelleggel juttatott
támogatások ellenőrzésének utóvizsgálatáról
Ellenőrzés típusa: utóvizsgálat
Ellenőrzött időszak: 2012. év
Helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2012. november 28 – 2012. december 1.
Vizsgálatvezető belső ellenőr neve: Páris Marianna vizsgálatvezető
A céljelleggel nyújtott támogatások utóellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzés által
tett javaslatokat a támogatások odaítélése, a számadási kötelezettség előírása és kontrollja
tekintetében érvényesítették, az intézkedési tervben foglaltakat többségében végrehajtották.
A 2011. évi ellenőrzés az elszámolások megfelelősége tekintetében több kifogással élt:
• nem minden esetben csatoltak a szervezetek kiadási pénztárbizonylatot, illetve banki
bizonylatot a számlák mellé
• a számlákon nem tüntették fel, hogy Balassagyarmat kulturális, illetve sporttámogatása
terhére került felhasználásra,
• hiányzott a számlák hitelesítése.
A fenti hiányosságok megszüntetésének bizonyosságáról az utóellenőrzés 2012. évben benyújtott
elszámolások szúrópróba szerű ellenőrzésével győződött meg. A vizsgálat alá vont minta esetében az
ellenőrzés a fentiekben megfogalmazott hiányosságokat már nem tapasztalata, mely az elszámolások
belső kontrollja megerősítésének eredménye volt.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a kulturális, sport és egyéb jogcímen juttatott támogatások
honlapon történő közzétételét nem azonban nem biztosították sem a 2011. évi, sem a 2012. évi
támogatások vonatkozásában. Az ellenőrzés javasolta, hogy munkaköri leírásban kerüljön
rögzítésre, hogy a közzététel kinek a feladatkörébe tartozik.

Az ellenőrzés az utóvizsgálat eredményeként alábbi intézkedéseket tartja szükségszerűnek a
támogatások eljárásrendjének megfelelő kialakítása és a szabályszerű működés érdekében:
•
•

Az ellenőrzési nyomvonal kialakítását biztosítani kell a céljelleggel nyújtott támogatások
eljárási folyamatai tekintetében.
Azon támogatási szerződések esetében, melyekben a számadási kötelezettség nem lett
előírva, kerüljön sor a szerződés módosítására vagy kiegészítésére.

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél lefolytatott ellenőrzések
Az ellenőrzés célja: a 2012. évben lezárult rendszerellenőrzés által feltárt hiányosságok
megszüntetése és az intézkedési tervben foglaltak megvalósulásának utóvizsgálata
Ellenőrzés típusa: Utóvizsgálat
Ellenőrzött időszak: 2012. év
Helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2012. november 19. – 2012. november 22.
Vizsgálatvezető belső ellenőr neve: Páris Marianna vizsgálatvezető
Balassagyarmat Város Önkormányzat 202/2010.(X.28.) számú határozatával jóváhagyott és
203/2011.(X.28.) számú határozatával módosított 2011. évi belső ellenőrzési terve alapján lefolytatott
rendszerellenőrzés 2012. évben zárult le. Az ellenőrzés a költségvetési szerv 2010-2011. évi szakmai
feladatellátását és gazdálkodását jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben való
vizsgálatára irányult. A feltárt hiányosságok megszüntetése és a javaslatok hasznosítása érdekében a
költségvetési szerv vezetője intézkedési tervet készített, melyet a Belső Ellenőrzési Iroda részére
véleményezésre megküldött.
Az intézkedési terven foglaltak megvalósítására az alábbiak szerint került sor:
A rendszerellenőrzés feltárta, hogy a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában az
Alapító Okirat többszöri változása nem került átvezetésre, valamint a szervezet felépítése és teljes
tevékenységi köre is hiányosan tükrözi a tényleges működést.
A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról
figyelembe véve az ellenőrzés javaslatait. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba helyezése
azonban az ellenőrzés lezárásának időpontjáig még nem történt meg.
A rendszerellenőrzés során vizsgálat alá vontuk a költségvetési szerv legfontosabb szakmai
dokumentumait, a Pedagógiai Programot és a Házirendet egyaránt.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Pedagógiai Program magába foglalta a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 48. §-ában előírt tartalmi elemeket, azonban már a rendszerellenőrzés
időszakában átdolgozás alatt állt, melynek szükségességét a költségvetési szerv oktató-nevelő
tevékenységében bekövetkező kisebb-nagyobb változások indokoltak. A program átdolgozása
részben befejeződött, részben azonban további kiegészítésekre van szükség a helyi tanterv
elemeinek meghatározása érdekében, melynek kidolgozása azonban még nem fejeződött be, mivel a
kerettantervek kiadása a jogalkotás folyamatában még csak a társadalmi vitára bocsátás
folyamatában tart.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 26. §-a értelmében költségvetési szerv vezetőjének az iskola
pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a miniszter által kiadott
kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős
miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben
meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának
felhasználásáról.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 97. § (14) bekezdése 2012. december 31-ig ad határidőt a
Pedagógiai Program felülvizsgálatára. A Pedagógiai Program a nemzeti köznevelésről szóló törvény
26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a nevelőtestület által elfogadva és az intézményvezető által
jóváhagyva válik hatályossá, mely eljárásrend betartásáról a Pedagógiai Program összeállítását
követően gondoskodni kell.

A költségvetési szerv 2009. évben hatályba léptetet Házirendjével kapcsolatosan az ellenőrzés
hiányosságot nem tárt fel, azonban a költségvetési szerv vezetője indokoltnak tartotta ezen
dokumentum felülvizsgálatát és a nemzeti köznevelési törvényben foglaltak beépítését. Így az
intézmény Házirendje is megújulás alatt van, mely a diákönkormányzat és az iskolaszék
véleményezésének folyamatában tart.
Az ellenőrzés felhívta a figyelmet, hogy a költségvetési szerv vezetője a jogszabályi rendelkezések
figyelembe vételével járjon el a működést meghatározó dokumentumok elkészítésének és
jóváhagyásának folyamatában.
A költségvetési szerv működésében és gazdálkodásának önállóságában az elmúlt időszakban
jelentős változás következett be.
A költségvetési szerv GAMESZ-hez való integrálása jelentősen megváltoztatta a költségvetési szerv
gazdálkodását és belső szabályozottságát. A rendszerellenőrzés óta a költségvetési szerv vezetője
gondoskodott az integrálást megelőző, gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok hatályon kívül
helyezéséről, valamint a GAMESZ által a költségvetési szerve kiterjesztett szabályzatok
megismeréséről. Az Ávr.-nek való teljes körű megfelelés érdekében néhány szabályzat
tekintetében felhívtuk a figyelmet a belső szabályzatok kiegészítésére illetve elkészítésére (
Ügyrend, magántelefon használat, beszerzés ), melynek elkészítésére azonban még nem került
sor.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012.(VII.27.) számú kormányrendelet 3. §
(1) bekezdés c) pontja értelmében 2013. január 1-től a Kormány az Intézményfenntartó Központot (
megyei vagy járási tankerület ) jelöli ki az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt
vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására. A költségvetési szerv életében fenntartóváltás következik be, valamint
megváltozik a költségvetési szerv jogállása is. Mindezen változások jelenleg időszerűtlenné teszik
a költségvetési szerv gazdálkodására és belső kontrollrendszerére vonatkozó belső
szabályzatok aktualizálását, kiegészítését, ezért erre vonatkozóan a belső ellenőrzés további
javaslattal nem élt.
A költségvetési szerv vezetője az ellenőrzés javaslata alapján – Pedagógus szakszervezet
működésének hiányában - gondoskodott a Kollektív Szerződés hatályon kívül helyezéséről.
Több közalkalmazott esetében javaslattal éltünk a személyi anyagok tartalmának KIR rendszerrel való
összevetésére, a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő beszámításának, a továbbképzési
kötelezettség teljesítésének figyelembe vétele és a közalkalmazott helyes fizetési fokozatának
megállapítása tekintetében.
A költségvetési szerv vezetője - az ellenőrzés javaslatai alapján - felülvizsgálta a jelentésben
megnevezett pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyának beszámítását, a pedagógus szakvizsga
miatti várakozási idő csökkentés lehetőségeit és megtette a szükséges intézkedéseket a besorolások
helyes megállapítására.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a költségvetési szerv vezetője pótolta a beiskolázási terv
dokumentumának elkészítését, valamint áttekinthető rendszerben került feltüntetésre a továbbképzési
kötelezettség teljesítésének
és a várakozási idő csökkentésének teljesítése.
A költségvetési szerv kialakította a túlóra elszámolás és nyilvántartás vezetésének folyamatát,
szabályait. Meghatározta az ezzel kapcsolatos bizonylatok körét, feladat és hatásköröket, belső
kontrollokat. A kialakított szabályozás megerősíti a túlóra elszámolás szabályszerűségét és a személyi
juttatási előirányzat megalapozott felhasználását.
A pénzgazdálkodás folyamatában - a GAMESZ-hez való integrálással – megerősödtek a belső
kontrollok. A pénzgazdálkodási jogkörök a GAMESZ pénzkezelési szabályainak megfelelően
működnek, a bizonylati rend és fegyelem az előirányzatok felhasználása során érvényesül. Az
utalványrendeletek mellé az alapbizonylatok minden esetben csatolásra kerülnek, valamint az

utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő, teljesítés igazoló által elvégzett belső kontrollok elősegítik a
szabályszerű és hatékony és átlátható gazdálkodás megvalósítását.
Összességében megállapítható, hogy a költségvetési szerv vezetője az intézkedési tervben foglaltak
végrehajtásáról az abban vállalt feladatok és a rendszerellenőrzés óta bekövetkezett jelentős
jogszabályi változások figyelembe vételével gondoskodott. A gazdálkodás tekintetében feltárt
hiányosságok megszüntetése megtörtént, az ellenőrzés javaslatait a működés során hasznosítják. A
kontrollkörnyezet megfelelő kiépítése tekintetében tett javaslatok érvénysültek, a megelőző
kontrollok működése a gazdálkodás folyamatának egészébe beépítésre került. A szakmai
dokumentumok felülvizsgálata már részben megtörtént, a jóváhagyás folyamata megindult, a
Pedagógiai Program elfogadása pedig részben objektív körülmények miatt várat magára. Az
ellenőrzés által tett néhány javaslat a közoktatás rendszerének átalakítása miatt időszerűtlenné vált.
Az ellenőrzés célja: a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, Balassagyarmat, Rákóczi út 50. szám
alatti költségvetési szervnél az Alapító Okirat szerint végzett szakmai feladatok és a
költségvetési gazdálkodást jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben való
vizsgálata
Ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2011-2012. évek
Helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2012. szeptember 24. – 2012. november 31.
Vizsgálatvezető belső ellenőr neve: Páris Marianna vizsgálatvezető
Az ellenőrzés a belső kontrollkörnyezet megerősítése érdekében javasolta, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat működését szabályzó dokumentumokat a fenntartóval el kell fogadtatni a
jogszabályi megfelelés érdekében. A Konyha érvényes működési engedéllyel nem rendelkezett,
melynek beszerzéséről szintén intézkedni szükséges. ( Jelenleg a konyha érvényes működési
engedéllyel rendelkezik.)
A Konyha kapacitás kihasználása 85 %-os nagyságrendű. Az önkormányzati rendeletben
meghatározott norma szerint történik a nyersanyagok felhasználása, azonban év közben nagyobb
figyelmet kell fordítani a göngyölített norma betartására.
A belső ellenőrzés több javaslattal is élt a jelentésben a belső szabályzatok tekintetében
(SzMSz, Együttműködési megállapodás, Számviteli politika és Számlarend, Pénzkezelési szabályzat,
Leltározási és leltárkészítési szabályzat, önköltség számítási szabályzat, iratkezelési szabályzat,
adatkezelési szabályzat), melynek pótlásáról, kiegészítéséről, aktualizálásáról gondoskodni
szükséges.
A tervezési munkafolyamatok a költségvetési szervnél jól szervezettek voltak, átlátható
dokumentumokon alapultak. A kialakított számviteli, nyilvántartási rendszer adattartalma ehhez
megfelelő információkat szolgáltatott. Az ellenőrzés a bevételek tervezése során tapasztalt csak az
útmutatóban foglaltaktól eltérő tervezési metodikát, melynek maradéktalan érvényesítésére felhívta a
figyelmet.
Az előirányzat-módosítások éves szinten 10.760 EFt ( 6 %-os növekedés ) többlet támogatási
igénnyel jártak, melynek jelentős részét a strukturális változások miatti többlet kiadások okoztak. A
saját bevételek tervezése közel 20 %-kal maradt el a módosított előirányzattól, mely többlet teljesítés
az év közben átvett Konyha többlet bevételeiből származott. Az előirányzat-módosítások a GAMESZ
által kellően dokumentáltak voltak. Az előirányzat módosítások az előirányzat számlákon átvezetésre
kerültek.
A költségvetési szerv tényleges használatában lévő ingatlanok és az Alapító Okirat, valamint a
befektetett eszközök állományának tartalma nincsenek egymással szinkronban. Az ellenőrzés nem
találta összhangban lévőnek a tényleges használatot és a vizsgált dokumentumok tartalmát,
melynek fenntartóval közös felülvizsgálata indokolt.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Mikszáth Kálmán GSzSz által térítés nélkül átadott tárgyi
eszközök nem a jegyzőkönyv mellékletében foglalt bruttó értékkel és halmozott értékcsökkenéssel
kerültek felvételre a nyilvántartásba, mely nincs szinkronban az Áhsz. rendelkezéseivel. Az
ellenőrzés felhívta a figyelmet a tárgyi eszközök nyilvántartása és számviteli elszámolások
szabályszerűségének és az Áhsz. rendelkezéseinek betartására.

A költségvetési szerv tárgyi eszköz gazdálkodása és kialakított nyilvántartási rendszere megfelelő. A
tárgyi eszközök korszerűtlenségi mutatói miatt az eszközfejlesztés az elkövetkezendő időszakban
időszerűvé válik.
Az élelmiszer készletek és karbantartási anyagok beszerzésével, az anyagok, készletek
megrendelésének, a szükséglet felmérésének, a bizonylatok útjának folyamata ( az egyes
bizonylatokat kiállító, utalványozó, átvevő személy jogosultsága ), az egyeztetések
szükségességének előírása ( számla, szállítólevél ), az írásbeli kötelezettségvállalás esetén
annak dokumentumának meghatározása a 2008. évben lezárult rendszerellenőrzést követően a
Számviteli politika és számlarend részeként szabályozásra került.
Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011-2012. évi költségvetési rendelete értelmében a 300 EFt
feletti értékű, egyedi megrendeléseknél 3 árajánlatot kell kérni, melynek a 2011. évi gazdálkodás
során nem minden esetben felelt meg a költségvetési szerv. Biztosítani kell a rendeletnek való
megfelelést.
Indokolt az élelmiszer beszállítókkal kötött szerződések felülvizsgálata, a szerződések
kiegészítése a szállítói egységárak tekintetében, valamint a szerződések, mint
kötelezettségvállalások dokumentumainak pénzügyi ellenjegyzése.
Az ellenőrzés javasolta a vendéglátás szolgáltatásának számlázási folyamatába vezetői kontroll
beépítését és bizonylati rendjének szigorúbb kialakítását, mely biztosítja a nyersanyag kiszabat és a
számla ellenértékének egyeztethetőségét, valamint a belső szabályozásban egyértelművé kell
tenni a rezsiköltség nagyságát.
A költségvetési szerv kiadási előirányzatait a gazdaságosság és eredményesség követelményeinek
szem előtt tartásával használta fel. A közüzemi díjak kiadásainak mérséklésére az ellenőrzés ideje
alatt lebonyolított közbeszerzési eljárással tett költséghatékony lépéseket.
Behajthatatlan követelés címén a 2011. évben 405.831.-Ft került leírásra, mely közvetlenül a
GAMESZ követelését jelentette. A behajthatatlanság tényét és mértékét alá kell támasztani. A
könyvelési naplóhoz mellékelt alapbizonylatokon nem került feltüntetésre minden esetben a
behajthatatlanság ténye. Az alapbizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni a behajthatatlanság
jogcímét, figyelemmel az Áhsz. 5. §-ában foglaltakra.
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely megfelel
az 1Ávr. 56.§ (1) bekezdésében foglaltaknak. A kötelezettségvállalások nyilvántartásának teljes
körűsége nem felel meg az Ávr. rendelkezéseinek, melynek kialakításáról gondoskodni
szükséges.
A költségvetési szerv beszámoló készítési kötelezettségének eleget tett, melyet a fenntartó részéről
kontrolláltak, azonban a beszámoló nem tartalmazott az Áhsz. 40. § (4) bekezdésében
meghatározott tartalommal a kiegészítő melléklethez szöveges indoklást, melyre felhívom a
figyelmet.
A GAMESZ gazdasági szervezete a költségvetési szerv bevonásával gondoskodott a fordulónapi leltár
elkészítéséről, mely az eszközök esetében megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés
azonban kifogásolta, hogy az Áhsz. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően nem csak a
tárgyiasult eszközök leltározását kell a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően
dokumentálni, hanem a könyvviteli mérleg eszközeinek és forrásainak egyeztetés útján
elvégzett leltározását is.
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56. § (1) A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéből - a 46. §ban foglaltakkal összhangban - a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. A nyilvántartás
tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését,
iktatószámát, keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és
előirányzatok szerinti megoszlását, a kifizetési határidőket, továbbá a teljesítési adatokat.

A költségvetési szerv a jogszabályi változásoknak megfelelően alakította ki bankszámla és pénztári
forgalmának kezelését. A pénztárzárás után a napi pénzkészlet maximális nagysága a Pénzkezelési
szabályzat értelmében 500.000.-Ft lehet, azonban ennek mértéke az önállóan működő
költségvetési szervek elkülönült pénztárainak működtetése óta nem került felülvizsgálatra,
melynek meghatározása költségvetési szervenként indokolt.
Hiányosságot az ellenőrzés a pénzkezelő helyeken beszedett pénz utalványozásában tárt fel,
mivel a közoktatási intézményeknél - a GAMESZ nevében beszedett és a GAMESZ bevételét képező
- térítési díjakat a közoktatási intézmények vezetői utalványozták, mely nincs összhangban az Ávr. 52.
§ és 59.§ rendelkezéseivel.
A kötelezettségvállalások dokumentumai ( szerződések ) nem minden esetben tartalmazták a
pénzügyi ellenjegyzést, melynek következetes alkalmazása a jogszabályok alapján szükséges.
A költségvetési szerv pénzügyi és számviteli tevékenységének szabályozottsága és működése,
kialakított nyilvántartási rendszere megalapozza a beszámolók valódiságát. Az előirányzatok
felhasználása során a kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásának Ávr.-nek és Áhsz.-nek
való megfelelését kell biztosítani.
A pénzkezelés folyamatainak vizsgálata alapján az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzkezelés
szabályszerűsége összességében a jogszabályoknak megfelelt, a munkafolyamatba épített kontrollok
a gyakorlatban megfelelően működtek, a pénzgazdálkodási jogköröket – a jelentésben foglalt
kivételtől eltekintve - az arra jogosult személyek gyakorolták. A belső kontrollok kiterjedtek mind a
bevételek, mind a kiadások jogosságára és összegszerűségére. A pénz biztonságos kezelésének
feltételeit a Pénzkezelési szabályzatban rögzítették és annak előírásait a bevételek beszedése és
kezelése során érvényesítették. A feltárt hiányosságok a pénzgazdálkodási jogkörök
gyakorlásának jogszabályi megfelelőségét, a bizonylati fegyelem betartását érintették.
A költségvetési szerv vezetőjének gondoskodnia kell a belső kontrollrendszer keretén belül a
kockázatkezelési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.
Az ellenőrzés célja: a Szent Erzsébet Idősek Otthona, Balassagyarmat, Markusovszky út 1. szám
alatti
költségvetési
szerv
feladatellátásának
normatív
állami
támogatottsága
és
költséghatékonyságának megfelelőségének vizsgálata
Ellenőrzés típusa: pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2011. év
Helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2012. október 10. – 2012. október 29.
Vizsgálatvezető belső ellenőr neve: Csontos Károly vizsgálatvezető
Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségvetési szerv alapító okiratban foglalt szakmai
feladatellátás összhangban volt az igényelt normatív támogatások jogcímeivel.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a működési engedély 2012. 07.18.-án jogerőre emelkedett
azonban az Szmr. 10. § (1) bekezdés értelmében a működési engedély az ellátottak számára nyitva
álló helyiségekben, jól látható helyen ki kellett volna függeszteni.
A vizsgálat megállapította, hogy az intézménynél 2011. évben megkötött megállapodások minden
esetben megfeleltek a jogszabályi és önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak.
Az ellenőrzés 2011 év vonatkozásában megállapította, hogy a beszámolókban szereplő
létszámadatok, az igénybevételi és gondozási naplók alapján kerültek elszámolásra, eltérés nem volt.
Az intézmény az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet által meghatározott nyilvántartások vezetéséről
átláthatóan és naprakészen gondoskodott.
A térítési díj bevétel, hátralék kiesések nem okoznak zavart a kiegyensúlyozott gazdálkodásban, mivel
annak túlnyomó része a következő év első hónapjában kerülnek befizetésre. A kinnlevő hátralékok
behajtására az intézkedéseket megtették.

A költségvetési szerv 2011. évben pontosan kidolgozott költségvetési keretből gazdálkodott. A
módosítási igények és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások indokoltak voltak.
Az ellenőrzés időpontjában a költségvetési szerv Dr. Kenessey Albert Kórházzal, gyógyszer
beszerzésre 2009. szeptember 30-án kötött szerződése lejárt, melynek meghosszabbítása
folyamatban van.
A kötelezettségvállalás dokumentumát a számlarendben előírt esetekben
kötelezettségvállalást és annak ellenjegyzését az arra jogosult személyek végezték.

kiállították,

a

A házipénztár kezelése és a banki pénzforgalom dokumentálása a belső szabályozásnak megfelelően
működött, a pénzgazdálkodási jogköröket következetesen alkalmazták.
A költségvetési szervnél a számviteli elszámolások megfeleltek a számviteli politika előírásainak. Az
ellenőrzés javaslattal a Leltározási és selejtezési szabályzat felülvizsgálata tekintetében élt.
Az ellenőrzés célja: A költségvetési szerv belső szabályozottságának, a belső kontrollrendszer
kiépítettsége megfelelőségének megállapítása.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2011-2012. évek
Helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2012. május 7. – 2012. május 25.
Vizsgálatvezető belső ellenőr neve: Páris Marianna vizsgálatvezető
Az SzMSz az Ávr. előírásainak többségében megfelelt, azonban az ellenőrzés az áttekinthető
szabályozás érdekében több javaslattal, módosítással, pontosítással és kiegészítéssel is élt, melyre
az SzMSz felülvizsgálata során figyelemmel kell lenni.
Az Ügyrend tartalma és a gazdálkodás folyamatainak szabályozása nem volt teljes körűen kialakított a
költségvetési szervnél. Az ellenőrzés indokoltnak tartja az Ügyrend részletesebb kiegészítését,
hogy a tevékenységi folyamatok és folyamatgazdák egyértelműen el legyenek különítve, az
egyes folyamatok során alkalmazott dokumentumok meg legyenek határozva, a feladat és
hatáskörök elkülönüljenek és a belső kontrollok rögzítésre kerüljenek. A belső
szabályzatoknak tartalmaznia kell a költségvetés tervezése, végrehajtása (személyi
juttatásokkal
való
gazdálkodás,
bevételek
beszedése,
kiadások
teljesítése,
kötelezettségvállalások működése, előirányzat-felhasználás, módosítás, támogatások
felhasználása és elszámolása), vagyongazdálkodása (tárgyi eszközökkel és készletekkel való
gazdálkodás ) beszámolása, adatszolgáltatása
során érvényesítendő előírásokat és
szabályokat, feladat és hatásköröket. Az Ügyrend kialakításánál figyelembe kell venni az
Együttműködési megállapodásban rögzített feladat és hatásköröket és ezzel szinkronban kell a
szabályzat kiegészítéséről gondoskodni.
Az Ávr. rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva nem szabályozták a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával,
elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem
szabályozott kérdéseit.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az Együttműködési megállapodás alapján a GAMESZ által a
Városgondnokságra kiterjesztett belső szabályzatok nem állnak az Intézmény rendelkezésére,
ezért felhívom a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy a GAMESZ vezetőjével egyeztessen
a már aktualizált belső szabályzatok átadásáról-átvételéről.
A költségvetési szerv vezetője elkészítette a költségvetési szerv Gépjármű üzemeltetési
szabályzatát. A szabályzat tartalmazza a költségvetési szerv használatában, üzemeltetésében
álló személyszállító, teher és haszongépjárművek körét, azonban nem szabályozza egyértelműen
azok működtetésének szabályait, melyet ki kell alakítani.
A költségvetési szerv vezetőjének elő kell írni a személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok
megismerésével, közzétételével kapcsolatos belső szabályokat.

A Tűzvédelmi szabályzat munkavállalókkal történő megismertetését nem biztosították, valamint az
oktatási anyag megismertetését a naplóban nem rögzítették, valamint a költségvetési szerv
kockázatértékelését nem készítették el, melynek pótlása a munkavédelemről szóló törvény
értelmében szükséges.
A GAMESZ és a Városgondnokság közötti kapcsolattartás és információ áramlás a meglévő
belső szabályzatok figyelembe vételével valósult meg, azonban az ellenőrzés az előirányzatfelhasználási ütemtervek és likviditási tervek készítését tartaná szükségesnek annak érdekében,
hogy elkerülhetőek legyenek a költségvetési szerv likviditási nehézségei, illetve hogy a gazdálkodás
kiegyensúlyozott legyen. Az ellenőrzés ennek érdekében felhívja a figyelmet az előirányzatfelhasználási ütemtervek és a likviditási tervek készítése során a folyamatos együttműködésre és
kölcsönös egyeztetésre, hogy az előirányzatok, illetve a pénzeszközök felhasználása ütemezetten a
likviditási egyensúly megtartása mellett valósulhasson meg.
A költségvetési szerv Kockázatkezelési szabályzattal rendelkezett és elkészítette a
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét is, azonban a szabályzatok hatályba léptetése nem
került feltüntetésre a dokumentumon, melyet pótolni szükséges.
A belső kontrollrendszer működését meghatározó másik két elem az ellenőrzési nyomvonal és a
FEUVE szabályozás már nem került kialakításra a költségvetési szervnél, melyet a Bkr. 6. § (3)
bekezdése és a 8. § határoznak meg.
A kontrollkörnyezet keretén belül a szervezeti struktúrát világosan meghatározták, a hatásköri
és feladatköri viszonyokat elkülönítették, munkaköri leírásokban rögzítették. Az etikai elvárások
beépültek a szabályozásba, azonban e tekintetben kiegészítések indokoltak: eszközök
rendeltetésszerű használata, a közjavak védelme, a közérdek szem előtt tartása, megfelelő
kapcsolattartás, kommunikáció fejlesztése, szakmai hozzáértés szükségessége. Mindezek mellett a
humán erőforrással kapcsolatos gazdálkodás sem áttekinthető a költségvetési szerv szabályozására
vonatkozó dokumentumokból ( közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak foglalkoztatása és az ezzel
kapcsolatos munkaügyi tevékenységek, kapcsolódó elszámolások, feladat és hatáskörök
meghatározása).
Az államháztartás központi szabályozó rendszerében történt változásokat követő pénzkezelési
gyakorlat módosulása következtében az ellenőrzés javaslattal élt a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet vezetője felé a Pénzkezelési szabályzat aktualizálására és a szabályzat gyakorlattal való
összhangjának megteremtése tekintetében.
Önkormányzati rendeletek, illetve határozatok tartalmaznak olyan rendelkezéseket, melyek a
költségvetési szervek adatszolgáltatásával, illetve valamely tevékenységükkel kapcsolatos információ
szolgáltatást követelnek meg, azonban a kialakult gyakorlat szerint az irányító szerv a szükséges
információkhoz, adatokhoz leggyakrabban egyedi információ kérések során jut hozzá. Az információ
áramlás gyorsasága érdekében indokolt ennek egységes, az irányító szervvel egyeztetett
szabályozása.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségvetési szerv vezetője tekintetében a munkáltató
írásban nem rendelkezett a magáncélú gépjármű használatról és annak mértékéről, melynek
kontrollja így nem biztosítható. Az ellenőrzés javaslattal élt ennek meghatározására.
Az ellenőrzés célja: a Városi Sportintézmények, Balassagyarmat, Rákóczi út 50. szám alatti
költségvetési szervnél az Alapító Okirat szerint végzett szakmai feladatok és a költségvetési
gazdálkodást jellemző folyamatok együttes, egymással összefüggésben való vizsgálata.
Ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2011-2012. évek
Helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2012. augusztus 2. – 2012. augusztus 15.
Vizsgálatvezető belső ellenőr neve: Páris Marianna vizsgálatvezető
A sportlétesítmények üzemeltetéséhez, hasznosításához a műszaki, technikai feltételek megfelelőek
voltak, azonban a feladatellátás biztosítását szolgáló személyi feltétek és az ahhoz kapcsolódó
munkakörök nem átláthatóak. Az ellenőrzés indokoltnak tartja, hogy a Városi Strandfürdő időszakos

üzemeltetésének idejére - már a költségvetésben - átláthatóan kerüljön sor a személyi állomány
szükséglet és azok munkakörének meghatározására.
A költségvetési szerv Szervezeti és Működési szabályzattal rendelkezett, azonban annak tartalma
több tekintetben kiegészítésre szorul a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében.
Javaslom a költségvetési szerv vezetőjének, hogy az ellenőrzés által tett javaslatok figyelembe
vételével egészítse ki a szervezeti és működési szabályzatot és gondoskodjon annak hatályba
léptetéséről.
A foglalkoztatás-egészségügyi feladatok ellátását a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet
szakembere végzi a GAMESZ-szel kötött szerződés alapján. Az ellenőrzés a jogszabálynak való
megfelelés érdekében javasolja, hogy a szolgáltatóval a költségvetési szerv kösse meg a
szerződést.
Az államháztartás működését szabályozó jogrendszerben 2012. január 1-től hatályba lépett
változások érintették az Együttműködési megállapodás néhány pontját (intézményenként elkülönült
bankszámla vezetés, pénztár működtetés, önálló költségvetés és beszámoló készítés), ezért a
Gazdasági Műszaki Szervezet vezetője felé javaslattal élt a belső ellenőrzés a dokumentum tartalmi
felülvizsgálatára.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az Együttműködési megállapodás alapján a Városi
Sportintézményekre kiterjesztett belső szabályzatok nem állnak az Intézmény rendelkezésére, ezért
felhívta a költségvetési szerv vezetőjének figyelmét, hogy a GAMESZ vezetőjével egyeztessen
a már aktualizált belső szabályzatok átadásáról-átvételéről.
Az ellenőrzés javasolja a költségvetési szerv vezetőjének egy részletesebb, az alkalmazott
gyakorlattal összhangban lévő gépjármű üzemeltetési szabályzat kidolgozását, valamint javasolta a
belső szabályzatok rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát és annak dokumentálását.
A költségvetési szerv a bérbeadások és rendezvényszervezés tekintetében külön számításokat nem
készített arról, hogy a bevételek a felmerült közvetlen és közvetett kiadásokra fedezetett
biztosítsanak-e, melyre a 2012. évben a felügyeleti szerv felhívta a figyelmet. A bérleti díjak
megállapítása, rendezvények szervezése során eleget kell tenni az Áhsz. 8. § (15)
bekezdésében foglaltaknak és a felügyeleti szerv előírásainak.
Az előirányzat felhasználások időbeli ütemezése érdekében a tervezési dokumentáció
finanszírozási ütemtervet nem tartalmazott, mely nincs szinkronban az Áht. és az Ávr.
vonatkozó rendelkezéseivel.
A költségvetés tervezés kellően megalapozott adatokra épült, a kapcsolódó dokumentációk
átláthatóak voltak. A tervezés folyamata jól kialakult rendszerben működött.
A tárgyi eszközök fejlesztésére, valamint korszerűségének megőrzésére a költségvetési szervnek az
elmúlt években nem volt számottevő lehetősége. A gépek, berendezések elavultsága a feladatellátást
nem gátolta, ugyanakkor nehezítette. Az értékadatok tükrében és a feladatellátás minőségének
fejlesztése érdekében szükséges lenne a költségvetési szerv eszközeinek fejlesztésére.
A tárgyi eszközök állagának megóvása és rendeltetésszerű használata belső szabályzatokban,
házirendben az egyes eljárási folyamatok részeként rögzített volt és a közalkalmazottak munkaköri
leírásaiba is beépítésre került, melyet a feladatellátás során érvényesítettek.
A költségvetési szerv folyamatos készletellátottsága a költségvetési évben biztosított volt. A
készletgazdálkodás során figyelemmel voltak a költségek minimalizálására, a beszerzések
folyamatosak voltak, felesleges készletek nem képződtek. A kis értékű tárgyi eszközök és
használatban lévő tárgyi eszközök leltározásáról a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően
gondoskodtak. Selejtezésre a vizsgált időszakban nem került sor.
A költségvetési szerv engedélyezett létszáma szinkronban állt a feladatellátás nagyságával, kivéve a
Városi Strandfürdő időszakos üzemeltetésének ideje alatt. A Városi Strandfürdő folyamatos
üzemeltetésének időszakában a költségvetési szerv létszámellátottsága nem kielégítő, a munkakörök

és az azokat betöltő személyek nem áttekinthetőek. Ezen időszak létszámellátottságát és annak
áttekinthetőségét biztosítani kell.
Az ellenőrzés a személyi anyagokat tételesen megvizsgálta és megállapította, hogy azok teljes
körűek, áttekinthetőek és rendszerezettek voltak. A közalkalmazottak munkaköri leírásai a
kinevezési okiratokkal szinkronban tartalmazták a feladat és hatásköröket, illetve kötelezettségeket,
azonban indokolt azok felülvizsgálata az időközben történt feladat változások, munkaerő
átcsoportosítások miatt.
A költségvetési szerv gazdálkodása során figyelmen kívül hagyta az Áht. 6. § (1) bekezdését, mely
szerint a költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított
kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Felhívom a költségvetési szerv vezetőjének
figyelmét az Áht. rendelkezéseinek betartására, illetve a kiadások teljesítését megelőzően
pótelőirányzat igény felügyeleti szerv felé történő benyújtására. Mindezek mellet az ellenőrzés
megállapítja, hogy a felügyeleti szerv a tervezésnél 1.000 EFt-ot vont el Városi Sportintézmények
dologi kiadásaiból hivatkozva arra, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetőségei miatt az előző évhez
képest nincs lehetőség dologi kiadási előirányzat növelésére, mely körülmény hozzájárult a dologi
kiadások előirányzatának túllépéséhez.
A GAMESZ 2003-tól hatályos Leltározási és Selejtezési szabályzattal rendelkezik. A szabályzat csak
részben határozza meg a leltározással és leltárkészítéssel kapcsolatos feladatokat, mivel elsősorban
az eszközök mennyiségi leltárfelvételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, az eszközök és
források egyeztetéssel elvégzendő leltározási feladataira vonatkozóan nem. Az ellenőrzés
szükségesnek tartja az eszközök és források teljes állományának leltározási szabályait a
szabályzatban rögzíteni.
A költségvetési szerv az Áhsz.-ben meghatározott tartalommal utalványrendeletet alkalmazott a
kiadások teljesítésének és belső kontrolljának biztosítására. Az utalványrendeleten a
pénzgazdálkodási jogköröket a belső szabályozás szerinti személyek gyakorolták.
A gazdasági események kontírozása megfelelt az Áhsz. előírásainak, az analitikus nyilvántartások és
a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése negyedévenként megtörtént. A könyvviteli tevékenység
összességében megfelelő adatokat szolgáltatott a beszámoló összeállításához.
A GAMESZ gazdasági szervezete a költségvetési szerv bevonásával gondoskodott a fordulónapi leltár
elkészítéséről, mely az eszközök esetében megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés
felhívta azonban a figyelmet, hogy az Áhsz. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően nem csak
a tárgyiasult eszközök leltározását kell a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően
dokumentálni, hanem a könyvviteli mérleg eszközeinek és forrásainak egyeztetés útján
elvégzett leltározását is.
A leltározás dokumentáltságának hiányossága ellenére a költségvetési szerv mérlegében kimutatott
eszközök és források nagysága egyezőséget mutatott az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi
könyvelés adataival, valamint az abból készített kimutatásokkal. A beszámoló az Áhsz.-ben
meghatározott tartalommal és időben készült, melyet a GAMESZ által vezetett könyvviteli
nyilvántartások alátámasztottak.
A pénzkezelés szabályszerűsége összességében a jogszabályoknak megfelelt, a munkafolyamatba
épített kontrollok a gyakorlatban megfelelően működtek, a pénzgazdálkodási jogköröket az arra
jogosult személyek gyakorolták. A pénz biztonságos kezelésének feltételeit külön a Városi
Sportintézmények Pénzkezelési szabályzatában rögzítették és annak előírásait a bevételek
beszedése és kezelése során érvényesítették.
Az ellenőrzés felhívta azonban a figyelmet, hogy a kiadások teljesítésére csak a belső szabályozás
szerint arra jogosult személy által kötött szerződés alapján kerüljön sor és a szerződések (
kötelezettségvállalások ) tekintetében a pénzügyi ellenjegyzés megfelelő dokumentálásáról
gondoskodjanak.
A költségvetési szerv vezetőjének minden esetben biztosítania kell a 100.000.-Ft feletti
kötelezettségvállalások esetében az írásbeliséget. A kötelezettségvállalások nyilvántartásáról a

GAMESZ gondoskodott, annak teljes körűsége azonban nem biztosított, mivel a pénztári kifizetések
nem mindegyike került rögzítésre a rendszerben, melynek kialakítása szükséges.
Az intézmény szervezeti struktúráját kialakították, az etikai elvárásokat meghatározták, azonban a
szervezeti struktúra és a tevékenységek gyakorlati megvalósulása nem minden esetben volt
szinkronban egymással, ezért a szervezeti struktúrát átláthatóbbá kell tenni.
A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést
végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni. A belső kontrollrendszer ezen elemének
kialakítása csak részben történt meg és annak működtetése még nem biztosított.
A belső kontrollrendszer elemei többségében kiépítésre kerültek, melynek keretén belül a
kockázatkezelési rendszer kiépítésére és működtetésére kell az elkövetkezendő időszakban
jelentősebb figyelmet fordítani. A belső kontrollrendszernek továbbá követnie kell a szervezetben
történt változásokat és erre tekintettel kell a módosításokat végrehajtani a belső szabályzatokban és
a kontrollrendszer egyes elemeiben.
Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítása okot adó körülmények
A belső ellenőrzés által 2012. évben nem történt büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítása szabálytalan pénzügyi-gazdasági cselekmény, mulasztás vagy hiányosság miatt.
Bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
A belső kontroll rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat,
amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal,
létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás
követelményeit.
1. Kontrollkörnyezet
Az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat az Alapító okirat, a 4
évre szóló ciklusprogram, a szervezeti felépítéseket a szervezeti és működési szabályzat, valamint az
ügyrend tartalmazzák.
A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások rögzítik.
Az önkormányzat, illetve annak hivatalának belső szabályzatai rendelkeznek a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályokban nem szabályozott kérdések
tekintetében.
A célkitűzések teljesülésének mérésére működik:
• a folyamatba építet előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer,
• egyértelműen szabályozottak a vezetői hatáskörök és felelősségek,
• alkalmazzák a vezetői elszámoltathatóság rendszerét.
Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszerrel az önkormányzat hivatala
rendelkezik, kidolgozták a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét és gondoskodtak
kockázatkezelési szabályzat elkészítéséről is. A szabályozás hiányosságai többnyire abban
mutatkoznak meg, hogy nem minden esetben aktuálisak, a jogszabályi és szervezeti
változásokra lassan reagálva kerülnek átvezetésre benne a változások, nem kellően
szervezetre szabottak. Mindezek hátráltatják a kontrollrendszer hatékony működését.
Az ellenőrzési nyomvonalak több területen hiányosak, nem kellően részletezettek, melynek folyamatos
fejlesztése indokolt.
A költségvetési szervek esetében a kontrollkörnyezet kialakítása az elmúlt években jelentős
fejlődésen ment keresztül, melyre a belső ellenőrzés is nagy mértékben hatott, azonban annak
teljessége még nem minden intézménynél kielégítő. A költségvetési szervek stabil
kontrollkörnyezetének kialakítását sok esetben hátráltatta a jelentős jogszabályi és strukturális
változás, mely jelentős többletfeladatot eredményezett az operatív gazdálkodás megvalósításában,
háttérbe szorítva ezzel a belső szabályozottság aktualizáltságát.
2. Kockázatkezelés

Kockázatkezelési szabályzattal az önkormányzat hivatala rendelkezik, mely tartalmazza a kockázati
célok, kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a
kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét, azonban annak
működtetésére és dokumentálására figyelemmel kell lenni.
A költségvetési szervek esetében a kockázatkezelési rendszer kiépítése és működtetése a belső
kontrollrendszer leggyengébb eleme. A kialakított kockázatkezelési rendszerek általában sablonosak,
nem tükrözik kellően a költségvetési szervek sajátosságait, működtetésük nem biztosított,
megmaradnak a „szabályzat” szintjén.
3. Kontrolltevékenységek
A kontrolltevékenységek mind a hivatalnál, mind a költségvetési szerveknél jelen vannak a szervezet
egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és
mélységben. A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek, mint a
kötelezettségvállalás, az utalványozás, ellenjegyzés. Szabályozott a szerződéskötések rendje és
előzetes kontrollja is.
A Feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság
előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. A már
bekövetkezett nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós)
kontrollok szükségesek. A belső ellenőrzés által feltárt hibák és hiányosságok esetén az ellenőrzött
szervezetek a hibák, problémák jellegétől függően, már az ellenőrzés ideje alatt megteszik a
szükséges intézkedéseket a hibák kijavítására.
4. Információ és kommunikáció
Többnyire szabályozott a szervezeten belüli információáramlások útja, módja. Jellemző a szóbeli
utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek
keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek
működtetése.
Az információs és kommunikációs rendszerről átfogó teljes körű szabályozással rendelkeznek a
szervezetek, melynek fejlesztésére vonatkozóan a belső ellenőrzés szinte minden ellenőrzési
témában élt javaslattal.
Az iktatási rendszer minősége, kezelhetősége, információs adattartalma megfelelő, a feladatkiadással,
valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget tesz.
5. Monitoring
Monitoring stratégiával a szervezetek nem rendelkeznek, kivéve a belső ellenőrzést, melyet az
önkormányzat biztosít a saját maga és költségvetési szervei számára. A tevékenységi célok
megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített
mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. Kevésbé jellemző a tevékenység elvégzését követő
azonnali vagy időközönkénti írásos beszámoltatás, azonban a szóbeli beszámoltatás jelen van a
gazdálkodás folyamataiban.
A külső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe veszik, azonban annak
nyilvántartási rendszerének kialakításáról nem gondoskodtak.
Fejleszteni célszerű a belső jelentéstételi rendszer működtetését, a szükséges feltételek
megteremtésével, a különböző területeken alkalmazandó, ugyanakkor egymással szinkronban
lévő indikátorok kidolgozásával.
C) Az intézkedési tervek megvalósítása

A költségvetési szervek vezetői és a jegyző az ellenőrzési jelentés lezárását és átadását követően
intézkedési tervet készítettek az ellenőrzés által tett javaslatok hasznosítására és a feltárt
hiányosságok megszüntetésére.
Az intézkedési terveket a belső ellenőrzés véleményezte és az abban foglalt intézkedéseket
elégségesnek tartotta a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetése, a javaslatok hasznosítása
tekintetében.
Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a javaslatok hasznosítása megtörtént
vagy még az intézkedések vállalt határideje nem járt le.
A 2012. évben tett belső ellenőrzési megállapítások eredményeként intézkedési terv került
elfogadásra minden érintett intézmény tekintetében, melynek keretében a feltárt hiányosságok
orvoslásra kerültek. ( Jelen beszámoló több pontjában külön jelölésre került a feltárt
hiányosságok orvoslására tett intézkedés.)
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2012. ÉVI BESZÁMOLÓ
Üzleti jelentésünk célja, hogy az éves beszámolónk adatainak értékelésével úgy mutassa be
társaságunk vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenységünk
során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy a tényleges
körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon működésünkről.
Elkészítése során arra törekedtünk, hogy vállalkozásunk üzletmenetének fejlődéséről,
teljesítményéről, helyzetéről átfogó, a méretünkkel és tevékenységünk komplexitásával
összhangban álló elemzést mutassunk be.
A Képviselő-testület a társaságunk üzleti tervét a 279/2011.(XII.21.) számú határozatában a
következő pénzforgalmi adatokkal fogadta el: 236 200 eFt bevétellel, továbbá 231 680 eFt
költséggel és ráfordítással, azaz 4 520 eFt mérleg főösszeggel. Az éves üzleti tervek
jellegükből következően tartalmaznak bizonyos mértékű bizonytalanságot, ugyanakkor
mindvégig igyekeztünk a jogos tulajdonosi érdekeknek és az üzleti tervben vállalt
kötelezettségeinknek megfelelni.
Fennállásunk 17 éve alatt a ránk bízott tevékenységeink teljes körű ellátásához szükséges
fejlesztésekhez nem kértünk támogatást, a mindenkori elvárásoknak igyekeztünk megfelelni,
az ehhez szükséges feltételrendszert önerőből megteremteni. Likviditásunk ma is stabil,
nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy tulajdonosunk egy komoly értékkel bíró, szakmailag
megbízható, műszaki és gazdasági szempontból egyaránt biztonsággal működő társasággal
rendelkezik.
A 2012. évben a gazdasági válság és a jogi környezet felgyorsult változása által gerjesztett
hatások már önmagukban is rendkívüli kihívások elé állították társaságunkat.
Egy gazdasági társaság, ha veszteséges, akkor évekre eleshet pályázatoktól,
közbeszerzéseken való részvétel lehetőségétől egyaránt, egyben veszélyeztetheti az
üzembiztonságot. Ezt el akartuk kerülni, meghatározó célunk az üzembiztonság fenntartása
mellett, a gazdasági társaság nyereséggel történő üzemeltetése volt. Természetesen egy
gazdasági társaság a tulajdonosa számára is csak abban az esetben lehet értékes, ha a
rábízott feladatokat üzembiztonsággal, kellő megbízhatósággal és külső támogatás nélkül,
nyereséggel tudja ellátni.
Társaságunkban a képződött nyereségnek a cég megújításához, fejlesztésekhez szükséges
fedezetet is biztosítania kell.
ELŐZMÉNYEK
A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. már több mint négy évtizedes tapasztalattal
rendelkezik fő tevékenysége területén. Bár a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 1995.
július 1-én alakult, de jogutódként.
Jogelődje, a Városgazdálkodási Költségvetési Üzemet 1970-ben Balassagyarmat Város
Tanácsa létesítette. A Kommunális Üzem szervezte meg Balassagyarmat városában a
szervezett és rendszeres hulladékszállítást.
1977-ben alakult meg a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft jogelődje, a
Városgazdálkodási Vállalat. 1995. július 1-én Balassagyarmat Város Képviselő Testületének
határozata alapján a Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként létrejött a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, 100 %-os önkormányzati tulajdonnal.
A Kommunális Üzemi kezdetektől egyik fő tevékenységünk volt a települési szilárd hulladék
gyűjtése és szállítása. E tevékenységet mára Balassagyarmat város mellett, Patvarc, Csitár,
Iliny és Nógrádgárdony településeken végezzük. E tevékenység mellett mára már csak pár
tevékenység maradt, melyet társaságunk ellát. A 2012-es üzleti évben, a települési szilárd
hulladék gyűjtése és szállítása mellett, már csak 9 lépcsőházban közvetítettünk
fűtésszolgáltatást és természetesen a közúti közlekedést szolgáló téli hó eltakarítás és

síkosság mentesítés is társaságunk feladata, hiszen az erre alkalmas célgépekkel mi
rendelkezünk.
Társaság alapvető célja, hogy a megfelelő és elvárt szolgáltatás megbízható fenntartása, az
üzembiztonság és a likviditás stabilitása mellett a legkisebb környezeti terhet jelentsen a
környezetére nézve.
A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft Balassagyarmat város területén és további 4
településen a települési szilárd hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatást, a HGT és
számos Kormányrendeletének, továbbá minden egyéb vonatkozó jogszabálynak, így a
környezetvédelmi, munkavédelmi előírásoknak megfelelő módon, és a helyi önkormányzati
rendelettel összhangban látja el.
A telephelyünkön a kommunális tevékenység ellátásához szükséges mindennemű háttérrel,
személyi és tárgyi és szakmai feltétellel rendelkezünk.
A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. tevékenységi köre 1995. július 1-i megalakulása
óta folyamatosan átalakul. Egyszer új feladatokat kap, máskor a tulajdonosi döntés a
tevékenységek megszüntetését vagy más szervezetnek való átadását írja elő számunkra.
Társaságunk 2011. üzleti évében jelentős átalakításon ment át, melyből beszámolónkat
érintő 2012-es évre már csupán az ipari park átadására került sor a tulajdonos
Önkormányzat részére.
A tevékenységek átadását követően biztosítanunk kellett a megmaradt szervezet folyamatos
zökkenőmentes és üzembiztos működését.
A 2012-es üzleti év már megközelítőleg bázis évnek tekinthető a további működésünk
tekintetében. Ez évben biztosítanunk kellett a társaság piaci helyzetének stabilitását,
likviditásának megőrzését.

Fő tevékenység
Társaságunk még mindig nem teljesen egy profilú, de a fő árbevétel mellett az egyebek
nyilvánvalóan jelentéktelenek. Fő profilunk a települési szilárd hulladék gyűjtése és
szállítása. E tevékenységet Balassagyarmat város mellett, Patvarc, Csitár, Iliny és
Nógrádgárdony településeken végezzük.
A 2012-es üzleti évben még meghatározó HGT a feladat ellátásának szigorú feltételeként a
megfelelő szakmai (OKJ 217898 01 azonosító számú) képzettséget is előírja. Az
előírásoknak való megfelelés érdekében a szükséges ismeretek és végzettségek
megszerzése érdekében munkatársainkat folyamatosan képezzük.
A hulladékszállítás kulturált, gyors, megbízható elvégzése ma már elvárható és
elengedhetetlen. A megbízható munkavégzéshez megfelelő járműpark és szakmailag
képzett, gyakorlott alkalmazotti háttér szükséges. E területen alkalmazottakra kötelező
személyi feltételek meglehetősen összetettek, szakképzettséget igényel. Az e területen
alkalmazott munkavállalónk az itt előírt szakképzettséggel (hulladékgyűjtő-hulladékkezelői,
könnyűgépkezelői és nehézgépkezelői képzettséggel rendelkeznek.
Az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvényben meghatározott, valamint a 47/1999 (VIII.4) GM
rendeletekben szabályozott Könnyű- és Nehézgépkezelői végzettséggel munkavállalóink
rendelkeznek.
Tevékenységünk ellátása során következő elengedhetetlen feltétel a megfelelő műszaki
állapotú és korszerű járműpark. A szűkös gazdasági háttér ellenére is a szisztematikus
fejlesztések következtében ma már műszakilag megbízható járműpark áll rendelkezésünkre.
Járműparkunk megfelelő méretű és műszaki állapotú, mindenfajta a főtevékenységünk során
szükséges feladat ellátására alkalmas. A gyűjtést a HGT előírásainak megfelelő módon zárt
rendszerű, korszerű gépekkel végezzük. A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló
hulladékszállító járműparkunk megfelel az előírásoknak.

Ipari park
2012. július 04 került sor az ipari park átadására a tulajdonos Önkormányzat részére.

Létszám adatok
Társaságunknál a létszám vonatkozásában a 2012. éves üzleti évben a ránk bízott,
megmaradt feladatok ellátásához szükséges létszám a kritikus szintre csökkent.

2012. év végi létszámunk: 20 fő

Fejlesztések
A társaság fő (mára szinte egyetlen) tevékenységeként végzett kommunális szolgáltatás
rendkívül eszközigényes. Általános tapasztalat, hogy az ehhez szükséges eszközhálózat
kiépítése, a folyamatos fejlesztések, valamint műszaki színvonaluk dinamikus fenntartása a
fogyasztói díjakból mind nehezebben vagy nem fedezhető, komoly erőfeszítést jelentett és
jelent ezekhez a forrás megteremtése.
Az üzembiztonság fenntartása érdekében fennállásunk óta minden évben szisztematikusan
és tervszerűen végeztünk fejlesztéseket, felújításokat és karbantartásokat. Mindvégig
igyekeztünk, hogy a használat alatt lévő járműparkunk közlekedés biztonsági, tűzbiztonsági
és munkavédelmi előírásoknak megfeleljen. 2012-es üzleti évben a nagymértékű
költségcsökkentési szándék, ill. kényszer miatt sem az üzleti tervünkben tervezett fejlesztést,
sem pedig számos szükséges és elkerülhetetlen felújítást az eszközállományunk
tekintetében nem tudtunk végrehajtani. Ezek nagyobb része nyilvánvalóan véglegesen nem
nélkülözhető. A jelenleg rendelkezésre álló eszközpark a társaságunk saját erejéből jött létre
és (a megfelelő szaktudás ellenére) a jelenlegi dinamikusan emelkedő beszerzési árak,
javítási, üzemeltetési és egyéb költségek miatt, járműveink megfelelő műszaki szinten
tartása is egyre nehezebben megoldandó feladat.
2012. évben terveztük az üzemen kívül lévő, elavult eszközök értékesítését is, melyet az
eszközparkunk elmaradt karbantartásaira kívántunk fordítani. Sajnálatosan, ezek az
eszközök speciálisak, ezért korlátozottan forgalom képesek, értékesítésük eddig nem járt
eredménnyel.

Hulladéklerakó
Fő tevékenységünket jelentősen érinti, a díjat tekintve ma már szinte meghatározó a
mindenkori lerakóhelyi díj és a hulladéklerakó működése. A lerakót jelenleg üzemeltető és az
árakat, feltételeket diktáló Zöld Híd Kft. piaci magatartása rendkívül nagy terhet jelent
társaságunkra nézve, mint a városunkban e területen szolgáltatást ellátóra és
értelemszerűen régiónk lakosságára is.
Az lerakón az elmúlt jó egy év alatt létrejött több mint 150%-os díjnövekmény kezelhetetlen
és irreális is. Díjukat nem megalapozott költségkalkuláció alapján, a hulladéktörvény
alapelemével is ellentétesen képzik. Fő tevékenységünkre, ezáltal társaságunkra komoly
veszélyt jelent a lerakón kialakult helyzet.
A projekt tervezése során számított kiindulási és prognosztizált adatok a projekt tag
településeinek területén képződő települési hulladék vonatkozásában jelentős mértékben
túlbecsültek, irreálisak. A projektben tervezett települési szilárd hulladékmennyisége sem a
kiindulási sem pedig a jövőben képződő hulladék mennyiségének nem felel meg, azt még
meg sem közelíti. Annak ellenére, hogy egy jelentősen túlméretezett technológia
rendelkezésre áll, a teljes beszállított mennyiséget az MBH fogadni nem tudja, így
aránytalanul magas kinyerési költségek keletkeznek. A rendszer kiépítésénél elsődleges
szempontként megfogalmazott célt, hogy a lerakótól jelentős mértékben eltérítsék a
hasznosítható hulladékot nem teljesül, de a jelentős díjnövekmény az ártalmatlanítás
területén létrejött, mellyel az érintett régió mindnehezebben tud megbirkózni.
2012. évi további célkitűzésünk volt e területen, hogy a magunk szűk lehetőségein belül, de
igénybe véve a szakmai szervezetekkel és a hasonló tevékenységet végző társaságokkal
való együttműködésben rejlő lehetőségeket is, érvényre jutassuk a közszolgáltatás
alapelveit.

Célunk a korrekt közös kockázatviseléshez vezető út keresése. Tekintettel arra, hogy az
erőfölényből diktált feltételek és szabályozás következtében a lerakó kintlévőségekkel nem
rendelkezik, azaz ez a kockázati elem a két közszolgáltató között nem oszlik meg, minden
kintlévőséget, kockázatot, beleértve a kintlévőségekkel kapcsolatosan felmerülő járulékos
költségeket is, kizárólagosan társaságunk viseli. Egyidejűleg a lakosság egyre nehezedő
gazdasági helyzetéből adódóan a kintlévőség folyamatosan emelkedik. Tetézi mindezt az,
hogy a lerakó felé esetlegesen késedelmesen megfizetett számláinkat jelentős kamatok
terhelik.

Gazdasági helyzetünk, likviditás
Társaságunk a beszámoló készítésének időszakára a strukturális változásokat, a tulajdonosi
elvárásokat, a gazdaságos működés alapját jelentő intézkedéseket végrehajtotta.
Likviditásunk stabilizálódott. A hosszú távú stabil, üzembiztos működés feltételei ismét
megteremtődtek. A jövőben azonban ez csak akkor tartható fenn, ha a közszolgáltatás
minden szereplője megfelelő, korrekt piaci magatartást folytat a jövőben. Ez nyilvánvalóan
csak önkormányzati segítséggel jöhet létre.

ÖSSZEFOGLALVA
2012 évre megmaradt tevékenységeink, létszámunk és eszközparkunk, minden, ami a
gazdálkodásunkat érinti és érintheti kialakult. A jövőre nézve a gazdasági alapnak tekinthető
bázis létrejött. A változásokat követően a működési területünk a kötelező közszolgáltatás
keretén belül végzett települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítására korlátozódott,
szerény kiegészítéssel.
A folyamatos változások ellenére társaságunk megfontolt gazdálkodással, folyamatos
fejlesztésekkel és tevékenységi körének a lakossági igényekhez és a tulajdonosi
elvárásokhoz igazodó változtatásával törekedett, a szolgáltatások színvonalának folyamatos
emelésére.
A tulajdonosunk által tervezett változásokat a jelen beszámoló időszakára, csaknem teljesen
egészében végrehajtottuk és elmondhatjuk, hogy mára a gazdálkodásunk stabilizálódott.
Kérem az előterjesztésemet a mellékelt pénzügyi beszámolóval együttesen értékelni és a
beszámolómat elfogadni.
Balassagyarmat, 2012. április 10.

Bereczk Edit
ügyvezető igazgató

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi
pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
21.900.- eFt bevétellel,
21.560.- eFt költséggel és ráfordítással,

340.- eFt adózás előtti eredménnyel.
2.

A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Házy Attila ügyvezető
Határidő: 2013. május 15
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft vezető tisztségviselője
(ügyvezető), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló
szabályzat elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Közhasznú Kft vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása
módjának és mértékének főbb elveiről szóló, a határozat mellékletét képező szabályzatot
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy a határozatot a szabályzattal együtt helyezze
letétbe a cégiratok között.
Határidő: 2013.május 31.
Felelős: Házy Attila ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

Az 52/2013.(IV.25.) határozat melléklete
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselője
(ügyvezetője), felügyelőbizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói javadalmazása,
valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb
elveiről, annak rendszeréről
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Gyarmati Média Nonprofit Közhasznú Kft. – a
továbbiakban: Társaság – ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § szerinti vezető állásúnak minősülő
munkavállalói javadalmazása, továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított
juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről a Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot alkotja:
I.
A szabályzat hatálya
1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

1. a vezető tisztségviselőre,
2. a Társaság Mt. 91. fejezete szerinti vezető állású munkavállalóra2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
2.1. javadalmazási elvek szabályozására
2.2. munka, illetve megbízási jogviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra
2.3. prémium és jutalom fizetési feltételekre
2.4. egyéb juttatás, költség szabályozására.
II.
A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók javadalmazása
1. A vezető tisztségviselő személyi alapbére
1.1. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (2) bekezdése alapján
a vezető tisztségviselő jogviszonyára a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi
jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ennek
megfelelően a vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a vezető a feladatát
munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.
1.2. Ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el feladatát, úgy részére alapbér
fizetendő, amelyre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ha a vezető tisztségviselő
megbízási jogviszonyban látja el feladatát, akkor részére megbízási díj jár. A vezető
tisztségviselő alapbérét, illetőleg megbízási díját Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete állapítja meg.
1.3. A vezető tisztségviselő alapbére, illetőleg – megbízási jogviszony esetében – havi
díjazása a gazdasági társaság üzleti tervének teljesítése alapján, a versenyszférában
hasonló munkakört betöltő személyek javadalmazásának arányos figyelembevételével kerül
megállapításra.
1.4. A vezető tisztségviselő alapbérére, illetőleg – megbízási jogviszony esetében – havi
díjazására a Balassagyarmat Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott szakbizottság(ok) és a társaság felügyelő bizottsága
jogosultak javaslatot tenni. A bizottságok évente jogosultak a díjazás felülvizsgálatára és a
javaslattételre.
2. A vezető tisztségviselő éves prémiuma, jutalma
2.1. A vezető tisztségviselőt prémium csak Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete határozata alapján illeti meg, illetve részére jutalmat csak a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapíthat meg. A kifizetésről
a képviselő-testület a mérlegbeszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt.
2.2. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel
határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és
gondossággal való ellátásán túlmutató, konkrét, mérhető, objektíven meghatározható
teljesítményt takar. A vezető éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg a vezető éves
személyi alapbérének 50%-át.
2.3. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó
prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját.

2.4. A prémium kitűzése előtt a felügyelő bizottság véleményét ki kell kérni.
2.5. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabály változások és egyéb indokolt
esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése szerint.
2.6. Prémiumelőleg fizetésére Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági
mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év
végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni.
2.7. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra (a kifizetett
prémiumelőlegre is tekintettel) az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor.
2.8. A vezető tisztségviselő munka, illetve megbízási jogviszonyának év közben történő
megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró éves
beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

2.9. Az ügyvezető igazgatónál a Társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági
célkitűzéseinek
eredményes
megvalósítását
elősegítő,
hatékony,
költségtakarékos működésre ösztönző jutalmazási formát kell érvényesíteni.
A Képviselő-testület a felügyelő bizottság kezdeményezése és a szakbizottságok véleménye
alapján legfeljebb 1 (egy) havi bruttó munkabérnek illetve megbízási díjnak megfelelő
jutalomban részesítheti az ügyvezetőt.
2.10. A vezető tisztségviselő jogviszonyának év közben történő megszűnése esetén jutalom
nem fizethető.
3. A vezető tisztségviselőre vonatkozó egyéb szabályok
3.1. A Társaság vezető tisztségviselője felett a munkáltatói/megbízói jogokat (munka, illetve
megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadalmazás megállapítása –
ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is) Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
3.2. A vezető tisztségviselő végkielégítésre való jogosultsága tekintetében az Mt. előírásait
kell alkalmazni, ettől eltérően rendelkezni nem lehet.
3.3. A vezető tisztviselő jogosult a társaság tulajdonában lévő, illetve egyéb címen
rendelkezésére álló gépjárművét használni. A gépjármű használatának részletes szabályai
külön szabályzatban kerülnek rögzítésére.
A vezető tisztviselő munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára jogosult.
Ezen juttatások költsége a társaságot terheli.
3.4. A vezető tisztségviselő a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben
jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra. Az egyéb közvetlenül vagy
közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás formáit (cafetéria, gépkocsi használat,
költségtérítés stb.) a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés, jogszabály, illetve a
Társaság egyéb szabályzatai rögzítik.

III.
A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása

1.1. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai tevékenységükért díjazást nem kapnak, a tisztség
ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül más
javadalmazásra nem jogosultak.
1.2. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak jogviszonya megszűnése esetére juttatás
nem biztosítható.
IV.
Vegyes rendelkezések
1.1. Amennyiben a vezető tisztségviselő más köztulajdonban álló gazdasági társaságban
betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetőleg amennyiben a felügyelőbizottság tagja
más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után
javadalmazásban részesül, úgy a Társasággal fennálló ilyen jogviszonyuk után –
megbízatás, illetőleg a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik
megtérítésén kívül – javadalmazásra nem jogosultak.
1.2. A Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagjai büntetőjogi felelősségük
tudatában nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló
gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetve felügyelőbizottsági
tagság után javadalmazásban. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok e
nyilatkozataikat megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében pedig a
változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni.
1.3. Jelen szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba, rendelkezései kötelezően
alkalmazandók.
1.4. A jelen szabályzatnak a végkielégítésre, a felmondási időre és a versenytilalmi
megállapodásra vonatkozó részeit a jelen szabályzat hatályba lépését követően létrejött
szerződésekre, illetve javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre
kell alkalmazni.
Balassagyarmat, 2013. április 25.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a 2012. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottságnak a 2012. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról
szóló beszámolóját elfogadja.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2012. évre nagyrendezvények,
kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottságnak a 2012. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek
támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. fsz. 2. ajtószám alatti
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Börcsök Tünde (sz: an: ) részére
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 2. szám alatti 66 m 2 alapterületű összkomfortos
lakás lakáshasználati szerződését 2013. április 1-től kezdődően 2014. március 31-ig
meghosszabbítja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére: 2013. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvoda épületének fűtéskorszerűsítésének
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a 8/2013. (III.29.) BM rendelet
által kiírt pályázati felhívásra a maximálisan meghatározott 30 millió Ft értékben pályázatot nyújt
be a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvoda épülete fűtéskorszerűsítésének megvalósítása
érdekében.

2.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
előreláthatóan bruttó 7.500.000,- Ft-ot a 2013. évi költségvetésében biztosítja.

3.

A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2013.(V.13.) határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülte által a
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése vonatkozásában benyújtott
javaslattal való egyetértésről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal egyetért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balassagyarmati Tankerülete által a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezése vonatkozásában benyújtott javaslatával.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a döntésről való kiértesítésére 2013. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2013.(V.13.) határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülte által a Kiss
Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája átszervezése vonatkozásában
benyújtott javaslattal való egyetértésről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal egyetért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balassagyarmati Tankerülte által a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája
átszervezése vonatkozásában benyújtott javaslatával, azzal a feltétellel, hogy az nem jelent
létszámbővülést és ezáltal a működtető önkormányzat számára többletköltséget nem
keletkeztet.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a döntésről való kiértesítésére 2013. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2013.(V.13.) határozata
a Balassagyarmat és térsége szociális szövetkezet létrehozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért a
Balassagyarmat és térsége szociális szövetkezet ( továbbiakban: Szövetkezet)

létrehozásával, abban alapító tagként részt vesz. A Képviselő – testület hozzájárulását adja
ahhoz, hogy:
-

a Szövetkezet elnevezésében a Balassagyarmat megnevezést használja
hogy a Szövetkezet székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. szám alatt
legyen
a Szövetkezet megalakításakor meghatározott 20.000.- azaz húszezer – forint
összegű részjegyet az önkormányzat megváltsa

2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a megalakult Szövetkezettel
kapcsolatosan kezdeményezze a pályázati lehetőségek mind szélesebb körű kihasználását.
3. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2013.(V.13.) határozata
a PPP konstrukcióban megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetésről szóló 253/2012. (
XII.12.) határozat kiegészítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a PPP konstrukcióban megkötött
szolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló 253/2012 (XII.12.) határozatát ( továbbiakban:
Határozat) az alábbiak szerint egészíti ki:
A Határozat 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
- Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi
a Magyar Állam tulajdonában lévő Balassagyarmat, 808/1/A helyrajzi számon felvett, „egyéb épület,
tornaterem” megnevezésű, 945 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
- Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 15 .)pontjában meghatározott „ sport, ifjúsági ügyek” feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni és e célra kívánja felhasználni. Az ingatlan jelenleg a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott Szent – Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
iskolai testnevelési feladatait, valamint a város sport és ifjúság ügyeit szolgálja. Az ingatlan a
tulajdonos váltást követően a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati
Tankerültének vagyonkezelésébe kerül, míg a tanórákon kívüli időszakban – a város sport és ifjúság
ügyeinek elősegítését biztosító helyszínként működik.
- Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek –
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
- Balassagyarmat Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi
/ természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a balassagyarmati, 808/1/A hrsz-ú hrsz.-ú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a balassagyarmati, 808/1/A hrsz.-ú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.”
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2013.(V.30.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár
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: 2013. június 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2013. (V.30.) határozata
a káptalanfüredi tábor üzemeltetéséről való döntésről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az „Úton” IfjúságiKulturális Egyesülettel a Balatonalmádi – Káptalanfüredi tábor felújítása és üzemeltetése
tárgyában az alábbi feltételekkel:
•
•
•

•

az üzemeltető elsődleges célja a tábor épületeinek illetve területének állapot megóvása,
folyamatos felújítása,
a működtetés során az üzemeltető törekszik tábori kapacitás kihasználtságának növelésére,
az üzemeltető meghatározott mennyiségű férőhelyet fenntart a Balassagyarmat Város
Önkormányzat Képviselő Testülete által kijelölt iskoláknak, közalkalmazottaknak, számukra a
Képviselő-testület szabja ki a térítési díjat az üzemeltetővel egyeztetve, ( ez 10 nap
főszezonban és további 3 hét főszezonon kívül ) Az önkormányzat köteles ezen igényét
minden év április 30. napjáig írásban jelezni az egyesület felé, továbbá az önkormányzat ezen
időpontig köteles tájékoztatni az egyesületet a jóváhagyott térítési díjak összegéről.
az üzemeltető az Önkormányzat képviselőjével előzetesen felméri a felújítás várható
költségeit és számlákkal, illetve kimutatásokkal igazolja azt az Önkormányzatnak, aki jogosult
leellenőrizni annak megtörténtét,

•

•
•
•
•

a felek rögzítik, hogy az üzemeltető évi 1 millió forint bérleti díj megfizetésére köteles, azzal,
hogy a bérleti díj megfizetése történhet oly módon is, hogy az üzemeltető számlákkal
igazoltan elvégez olyan felújítási munkálatokat, melyek egyébként a tulajdonost terhelnék és
melynek értékét a felek előzetesen, írásban hagyják jóvá
a tábor működtetése során felmerülő kiadások az üzemeltetőt terhelik,
az üzemeltető a külső piaci szereplők részére saját, egyedi árakat alkalmaz értékesítés során,
az üzemeltetési szerződés 10 éves határozott időtartamra jön létre
a szálláshely-szolgáltatásból származó bevételek az üzemeltetőt illetik meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 6.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2013(V.30.) határozata
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2012. 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 2012. 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:
2013. május 30.
Felelős: dr. Varga Andrea 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. Varga Andrea jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
64/2013.(V.30.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy.
41. fsz. 1. ajtószám alatti 75 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakásra
az önkormányzati fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI.30.) rendelet 3. §. (4)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bekezdésében megjelölt jogkörében eljárva 2013. június 16. napjától 2014. június 15. napjáig
használati szerződést köt Baranyi Jánossal (szül.: 1979.; an.: Baranyi Márta), az alábbi
feltételekkel:
a lakásra fennálló lakbér-tartozás kiegyenlítése,
határidő:
2013. 06. 15.
vízszolgáltatás helyreállítása, szolgáltatói szerződés megkötése:
2013. 06. 30.
gázszolgáltatás helyreállítása, szolgáltatói szerződés megkötése:
2013. 09. 30.
áramszolgáltatás helyreállítása:
2013. 06. 30.
éjszakai árammérő- és vezeték kiépítése:
2013. 07. 31.
konyha kialakítása:
2013. 09. 20.
fürdőszoba kialakítása:
2013. 09. 20.
elektromos vezetékek felülvizsgálata:
2013. 08. 10.
belső festés, belső ajtók, ablakok mázolása:
2013. 10. 15.

(2) A Képviselő-testület – tekintettel a lakás helyreállításának jelentős költség vonzatára – a
lakáshasználati szerződés idejére eltekint a lakáshasználati díj megfizetésétől. Amennyiben a
kitűzött határidőre (2013.december 31.) a lakás helyreállítása nem készül el, úgy 2014. január
1. napjától Baranyi János lakáshasználati díjat köteles fizetni.
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
(4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ütemezés szerinti
ellenőrzésére.
Határidő:

a szerződés megkötésére: 2013. június 15.
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2013. december 31.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2013.(V.30.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 4. (6) ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
I. emelet 4. (6) szám alatti 43 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:
Felelős:

a pályázat kiírására 2013. június 30.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2013.(V.30.) határozata
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I. emelet 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I.
emelet 2. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati
fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó
feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet
12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához szükséges intézkedések
megtételére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a
pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze
be.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2013. június 30.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2013.(V. 30.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. fsz. 10. szám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről
1. 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 Baranyi Gáborné Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. fsz. 10. szám alatti jogcím
nélküli lakáshasználóval – szociális alapon – 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig lakásbérleti
szerződést köt.
2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a kiértesítésre 2013. június 10.
a szerződés megkötésére: 2013. június 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
68/2013.(V.30.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 3. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy.
u. 41. B. földszint 3. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú
lakást Forgács Tiborné (szül.: 1957.; an.: Baranyi Mária) részére 2013. július 1-től
kezdődően szociális alapon 2015. március 31-ig bérbe adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. június 30.
a lakás átadásra 2013. június 15.
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2013.(V.30.) határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lépcsőház 4. emelet 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8.
I. lépcsőház 4. emelet 2. szám alatti 54 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra
önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően
ellátandó feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI.
30.) rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához szükséges intézkedések
megtételére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a
pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze
be.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2013. június 15.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2013.(V.30.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 34-36. szám alatti 601/A/35 hrsz-ú helyiség (kazánház)
elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő Balassagyarmat, Rákóczi u. 34-36. szám alatti, 601/A/35 hrsz-ú 96 m2 alapterületű egyéb
helyiség megnevezésű (kazánház) ingatlant -a jelenlegi állapotban- a Balassagyarmati
Lakásfenntartó Szövetkezet (adószám: 10113990-1-12, székhely: Balassagyarmat, Rákóczi u.
103. f.2.) részére az alábbi feltételekkel idegeníti el:
a.
az ingatlan vételára: 600.000.-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.
az adásvételi szerződés megkötését megelőzően
i.
a Dalkia Energia Zrt-t (adószám:10782004-2-43) nyilatkoztatni kell az
elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan,
ii.
a Dalkia Energia Zrt-vel (adószám:10782004-2-43) a helyiségre kötött
helyiségbérleti szerződést közös megegyezéssel meg kell szüntetni,
e.
az ingatlanra helyiségbérleti díjtartozás az adásvételi szerződés megkötésekor nem
állhat fenn,
f.
a vevő igazolni köteles, hogy, adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a
társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs,
g.
az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2013. szeptember 30-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: a kiértesítésére 2013. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2013.(V.30.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
egységes tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének
módosítását.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2013.(V.30.) határozata
a 2012. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 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: 2013. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
73/2013.(V.30.) határozata
a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási, energetikai
korszerűsítése” tárgyában, közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés
módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
indokok alapján hozzájárul a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár
épülete felújítási, energetikai korszerűsítése” tárgyában,közbeszerzési eljárás alapján
megkötött vállalkozási szerződés módosításához az alábbi tartalommal:
A szerződés teljesítésének véghatárideje 2013. szeptember 16-ra módosul.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2013.(V.30.) határozata
a humán papillóma vírus – HPV –elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati
támogatás elfogadásáról
1. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja, hogy a 6. osztályba járó
balassagyarmati lakóhellyel rendelkező leánygyermekek részére a HPV oltások teljes költségének
30 %-át fedezi, Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében 300.000 Ft
összegű támogatást biztosít, valamint megköti az MSD Magyarország Kft.-vel az oltóanyagok
szállítására vonatkozó szerződést.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 6.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
75/2013.(V.30.) határozata
a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben történő részvényvásárlásról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben történő
részvényvásárlásra vonatkozó szerződést, 1 darab törzsrészvény 11.000.- azaz tizenegyezer
forintos értékben történő megvásárlása tárgyában.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2013.(V.30.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának
2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja az önkormányzat 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan
kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: 2013. december 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2013.(V.30.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának
2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról
és a 2011-2015. évre szóló stratégiai ellenőrzési terv hatályon kívül helyezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzat 2013-2016. évekre vonatkozó
stratégiai ellenőrzési tervét.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg hatályon kívül
helyezi Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011-2015. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési
tervét.

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2013-2016. évi stratégiai tervben foglaltak
végrehajtását folyamatosan kísérje figyelemmel és szükség esetén tegyen javaslatot
módosítására vonatkozóan.
Felelős:

Dr. Varga Andrea
jegyző
Határidő: Folyamatos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
78/2013.(V.30.) határozata
a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP – 1.A.6 – 2013 számú
pályázati felhívás benyújtásáról
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért az ÁROP – 1.A.6 – 2013
számú pályázati felhíváson való részvétellel.
2.A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2013.(V.30.) határozata
A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét 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 beszámoló és
közhasznúsági melléklet alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
dr. Ádám György Ferenc kuratórium elnöke

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2013.(V.30.) határozata
A "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99"
Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 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 beszámoló és
közhasznúsági melléklet alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Deák Sándor Pál kuratórium elnöke
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
81/2013.(V.30.) önkormányzati határozata
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő
Kft. 2012. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Juhászné Gajzinger Ágnes, ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2013.(V.30.) határozata
Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2012. évi
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2012. évi eredményeiről és
működésükről szóló tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2013.(V.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Társulás megszüntetéséről és a
további feladatellátásról
1.) Balassagyarmat Város Képviselő- testülete egyetért a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc
Óvodai Nevelési Társulás megszüntetésével.
2.) A Képviselő – testület hozzájárul Balassagyarmat és Patvarc településekkel megállapodás
megkötéséhez a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (
továbbiakban: Mötv.) 13§ (1) bekezdésének 6. pontjában megjelölt óvodai nevelési feladatok
ellátásának tárgyában az alábbi feltételekkel:
-

-

-

-

-

-

a feladat ellátása a Központi óvodában kerül biztosításra, melynek alapítója Balassagyarmat
Város Önkormányzata, míg az óvoda fenntartását mind Patvarc mind pedig Ipolyszög
település a megállapodásban foglaltak szerinti módon támogatja.
a Központi óvoda költségvetése Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetésébe
épül be. A Központi óvoda költségvetésének elfogadásához, illetve év közbeni módosításához
Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög önkormányzatok mindegyikének egyetértése
szükséges.
a Központi óvoda működésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezet ( GAMESZ, Balassagyarmat, Rákóczi út 50.) látja el
a településén lévő tagintézményben az étkeztetés fedezetét külön elszámolás keretében
biztosítja Patvarc ,Ipolyszög települések önkormányzatai
Patvarc és Ipolyszög vonatkozásában is a normatíva igénylését Balassagyarmat Város
Önkormányzata végzi
mind Patvarc mind pedig Ipolyszög megtéríti Balassagyarmat számára a normatív
finanszírozás és az egy óvodai ellátottra jutó költségek közötti különbözetet, saját
településünk vonatkozásában
mind Patvarc mind pedig Ipolyszög vonatkozásában az óvodai ellátást mindaddig a saját
településen lévő tagintézményben kell biztosítani, amíg ott szabad kapacitás rendelkezésre
áll. Ettől eltéri csak Patvarc, illetve Ipolyszög képviselő – testületének előzetes
jóváhagyásával, a különbözet biztosításának vállalása mellett lehet
a Patvarci Tagóvoda épülete Patvarc Község Önkormányzata, míg az Ipolyszögi Tagóvoda
épülete Ipolyszög Község Önkormányzata tulajdonában van
az ingatlanokon végzett közös felújítás, fejlesztés, beruházás esetén a három érintett
önkormányzat külön megállapodást köt. Egyoldalú felújítás, fejlesztés, beruházás esetén a
vagyongyarapodás kizárólag azt az önkormányzatot illeti meg, amely a beruházást végezte.
Bármely szerződő fél által az óvodai nevelést érintő témában kiírt pályázaton való indulás
részleteit – benne szükség szerint az önerő biztosításának módját és mértékét, a nyertes
pályázat esetén esetlegesen keletkező, új tulajdonjogi viszonyokat – külön megállapodásban
rögzítik.
Az óvodavezető kinevezése és felmentése, ellene fegyelmi eljárás indítása és fegyelmi
büntetés kiszabása, az állásából való felfüggesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, de köteles döntése meghozatala előtt kikérni
Ipolyszög Község Polgármesterének, valamint Patvarc Község Polgármesterének
véleményét. Az egyéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város polgármestere gyakorolja,
aki intézkedésével kapcsolatban köteles kikérni Ipolyszög Község Polgármesterének, valamint
Patvarc Község Polgármesterének véleményét is. A tagóvodavezetők felett a munkáltatói
jogokat a Központi óvoda vezetője gyakorolja, de az óvodavezető a patvarci tagóvoda
esetében Patvarc Község Polgármesterével, míg az ipolyszögi esetében Ipolyszög Község
Polgármesterével is egyeztetni, bejelenteni.

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2013.(V.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Családsegítő, Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről
valamint a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 8795. §-ában foglalt szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló tv.
3. sz. melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített,
Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Étkeztetési Társulás társulási megállapodását 2013. július 1-i
hatállyal jóváhagyja.
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Balassagyarmat,
Ipolyszög, Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséhez.
3./ A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Társulás működési engedélyének
megújításáról, a szakmai programok elkészítéséről.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadással kapcsolatos bejelentési
kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget.
Határidő: 2013. június 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2013.(V.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt
szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló tv. 3. sz.
melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített,
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodását 2013.július 1-i hatállyal
jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadással kapcsolatos bejelentési
kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget.
Határidő: 2013. június 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
86/2013.(V.30.) határozata

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Házy Attila ügyvezető

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
87/2013.(V.30.) határozata
a „balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája felújítási,
energetikai korszerűsítése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Közbeszerzési bizottság
hatáskörét elvonva - az összegzésben foglalt tartalommal elfogadja a „balassagyarmati Kiss
Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája felújítása, energetikai korszerűsítése”
tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét.
2. A képviselő – testület dönt arról, hogy a rendelkezésre álló fedezetet nettó 3.000.000 – azaz
hárommillió forint + ÁFA összegben kiegészíti, melynek fedezetét a 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2013. (V.30.) határozata
a 2013. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi támogatások
meghatározásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a 5/2013. (II. 28.) önkormányzati
rendelet 8. §. (2) bekezdésében biztosított határkörében eljárva - az Oktatási, Ifjúsági, Sport
és Művelődési Bizottság – javaslata alapján:
a) Mohácsi József Alapítványt a Dr. Szalkay Katalin: Jeszenszky Kálmán élete és
munkássága. Egy Prohászka tanítvány élettörténete című helytörténeti vonatkozású
könyv kiadásához: 50.000 Ft;
b) Horváth Endre Kiadványi Alapítványt a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2012. évi
megjelentetéséhez:
50.000 Ft;

c) „Kicsi Vagyok Én” Alapítványt az
Örökség
megrendezéséhez: 350.000 Ft és a

Kulturális

Műhely

előadássorozat

d) a Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási, Közjóléti Alapítványt a II. Zöld Zene – Családi nap
megrendezésére: 70.000 Ft összegű támogatást ítél meg.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint
a támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2013. június 3.
a szerződések megkötése tekintetében 2013. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2013. (V.30.) határozata
a 2013. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi kulturális támogatásra
biztosított keretösszeg felosztásáról szóló Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági
tájékoztatót és a határozat mellékletét képező határozatot elfogadja:

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2013.(VI.13.) h a t á r o z a t a
az állami adósságátvállalással kapcsolatban felmerülő döntések meghozatalára
1. A Képviselő – testület az állami adósságátvállalással kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
- az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságkonszolidációját a 2012 évi CCIV tv. 72§ számú
törvény szabályozza. A törvény 72§ (5) bekezdése rendelkezésének megfelelően
Balassagyarmat Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt számlavezető pénzintézetnél
fennálló 1.000.000.000 Ft Folyószámla-hitelkeretéből 494.226.787 Ft hiteltartozás az
Államadósság Kezelő Központtal kötendő tételes átvállalásról szóló megállapodás előtt
legalább 15 nappal, 2013.06.13-ig, változatlan feltételek mellett működési hitellé kerül
átalakításra 2013.12.31-i véglejárat mellett.
- fennmaradó likvid hitelkeret (505.773.213 Ft) 2013.09.20-ig történő prolongálására kerül sor
változatlan feltételek mellett.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a hatályos jogszabályok figyelembevételével –
200 000 000 Ft összegű, 5 éves lejáratú működési hitel felvétele ügyében járjon el.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezze
250 000 000 Ft éven belüli folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződés megkötését.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére; az 1. pont szerinti működési hitelszerződés és a folyószámla hitelszerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 1. pont tekintetében 2013. június 13.
2 – 3. pont tekintetében 2013. szeptember 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2013.(VI.27.)
határozata
a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti
tartalommal a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2013. július 10.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2013.(VI.27.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú helyiség
elidegenítéséről szóló 270/2012 (XII.21.) határozata módosításáról
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 történő elidegenítéséről szóló 270/2012 (XII.21.) határozatát
(továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület az eladási ajánlatát 2013. július 30-ig megkötendő adás-vételi
szerződés esetén tartja fenn, azzal, hogy a képviselő – testület ennél korábbi teljesítési
időpontot is elfogad.
Egyebekben a határozatban foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja.
2.) A Képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza

a

polgármestert

az

adásvételi

szerződés

Határidő: a szerződés aláírására 2013. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2013.(VI.27.)
határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GAMESZ Szervezeti és működési
szabályzatának, valamint szakmai programjának jóváhagyására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a GAMESZ Szervezeti és működési szabályzatának
mellékleteként a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GAMESZ Szervezeti és
működési szabályzatát, valamint szakmai programját.
2. A képviselő – testület felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére, a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatásának kérelmezésére.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: dr Varga Andrea jegyző, Bécsiné Miklecz Marietta igazgató, Kajdy Lászlóné
szakmai vezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2013.(VI.27.)
határozata
a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési társulás szakmai programjának
jóváhagyására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési
Társulás szakmai programját.
2. A képviselő – testület felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére, a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatásának kérelmezésére.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: dr Varga Andrea jegyző, dr Jóna András igazgató
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatát, egyidejűleg a 6/2010.(IV.26.) OISMB határozattal elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszi.
2. A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Kiss-Mohai Orsolya igazgató
Határidő: 2013. július 15.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
Városi Sportintézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Városi Sportintézmények Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
2.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottságának 4/2007.(V.21.) határozatával jóváhagyott Városi Sportintézmények
Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2013 / 2014 évi munkatervének véleményezéséről
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
határozat
mellékletében foglalt tartalommal megismerte és egyetért a Központi Óvoda 2013/2014
évre vonatkozó munkatervével.

2.

A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a Központi óvoda vezetőjét tájékoztassa a
képviselő – testület döntéséről és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: 2. pont tekintetében dr Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. 4. emelet 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Móricz Zs. u. 8. I. lépcsőház 4. emelet 2. ajtószám alatti 54 m2 alapterületű komfortos
komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a
kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Gulyás Szandra (sz: an: ) gondozónő (Szent Erzsébet Idősek Otthona) részére
költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2013. augusztus 1-től kezdődően 2018. július
31-ig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló közalkalmazotti
jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

A kiértesítésre: 2013. július 11.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2013. július 22.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a központi költségvetés
a helyi önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez
kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez támogatás igénylésére
pályázatot nyújt be.
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az intézményei
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás
lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel, illetve rendes felmondással együtt járó
létszámcsökkentésről 16 álláshelyet érintően.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. július 12-éig pályázatot nyújt be 5 fő közalkalmazott
jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 3,5 álláshely megszüntetésével kapcsolatos
pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.
3. A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának alakulása:
GAMESZ Intézmény üzemeltetés
_______________________________________________________________________________
2013. január 1. létszám (fő):
36,75 fő
2013.07.01 létszámcsökkentés (fő):
4,50 fő
II. ütemben pályázható létszám (álláshely):
3,50 fő
A változást követően kialakult létszám 2013.07.01. (fő):
32,25 fő
4. Az összesített létszám alakulása:

Önkorm. intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkormányzat:
Mindösszesen

2013.01.01.
381,76 fő
54,00 fő
4,00 fő
439,76 fő

2013.07.01.
386,38 fő
54,00 fő
4,00 fő
444,38 fő

5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyarország 2012.
évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 7.a) pontja szerinti igénylés keretében e
foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a fenntartói körén belül,
az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken a foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
7. A határozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek megszüntetését is
jelenti, melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többlet feladatok ezt
indokolttá teszik.
8. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. július 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2013. (VI.27.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítására

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal hozzájárul a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás
módosításához a használatába adott helyiségek tekintetében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás módosításának
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2013.(VI.27.)
határozata
EU Önerő Alap támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BM EU Önerő Alap
támogatási igényt nyújt be a „Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése”
SH/3/30 tárgyú pályázatához kapcsolódóan.
2. A Képviselő-testület a „Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú
pályázat benyújtásáról szóló 263/2009.(XI.25.) határozatának 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
2. Az (1) bekezdésben meghatározott projekt
a. címe: Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése – SH/3/30;
b. összes költsége: 991.647.730,- Ft;
c. teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 148.747.160,- Ft, melynek
forrása a saját költségvetés terhére vállalt saját forrás;
d. pénzügyi ütemezése:
Év
2012.
2013.
2014.
2015.
Össz:

Összes költség
22 963 904 Ft
170 307 456 Ft
226 980 089 Ft
571 396 281 Ft
991 647 730 Ft

e. pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Év

2012.
2013.
2014.
2015.
Össz:

Források
A pályázó által a saját
Az EU alapokból
költségvetésének
igényelt támogatás
terhére vállalt saját
forrás
19 519 318 Ft
3 444 586 Ft
144 761 337 Ft
25 546 119 Ft
192 933 076 Ft
34 047 013 Ft
485 686 839 Ft
85 709 442 Ft
842 900 570 Ft
148 747 160 Ft

Összes költség

22 963 904 Ft
170 307 456 Ft
226 980 089 Ft
571 396 281 Ft
991 647 730 Ft

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

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2013.(VI.27.)
határozata
a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának 13. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
Társaság ügyvezetőjévé 2013. július1. napjától 2018. június 30. napjáig BERECZK EDIT

2660 Balassagyarmat, Damjanich utca 28. szám alatti lakost választja meg, alapbérét
456.500.- Ft-ban állapítja meg.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza
intézkedések megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges

munkáltatói

Határidő: 2013. július 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2013.(VI.27.)
h atározata
a Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának 13. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
Társaság felügyelő bizottság tagjává 2013. július1. napjától 2018. június 30. napjáig
Herczeg Hajnalka – 2660 Balassagyarmat, Honti utca 27.
Juhászné Gajzinger Ágnes – 2660 Balassagyarmat, Leiningen utca 30. és
Zolnyánszki Zsolt – 2660 Balassagyarmat. Szontágh Pál utca 55. szám alatti lakosokat
választja meg.

2.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okiratban a változás
átvezetéséről gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a 2013. évi sportrendezvények támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló
Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi sportegyesületi
támogatásokra, valamint a kiemelt sportolók támogatására biztosított összeg felosztásáról
szóló Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztatót elfogadja.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2013. évi
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottságnak az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíjpályázat 2013. évi elbírálásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című
ÁROP – 1.A.6 – 2013 számú pályázati felhívás benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért az ÁROP –
1.A.6 – 2013 számú pályázati felhíváson való részvétellel.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő fejlesztési munkáinak generál
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért a hirdetmény közzétételével indított nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött „Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő fejlesztési
munkáinak generál kivitelezésére vonatkozó” vállalkozási szerződés módosításával.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a

a Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat
mellékletében foglalt egységes tartalommal jóváhagyta a város Szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját.

2.

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

Medvácz Lajos polgármester
dr Varga Andrea
Határidő: a koncepciónak a városi honlapon való közzétételre 2013. július 15.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a

a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról
a Madách Irodalmi Társaság részére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból 13 m2
alapterületű helyiséget a Madách Irodalmi Társaság (1203 Budapest, Nyár u. 8 I/4.) részére
a Madách Imrével kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási tevékenység folytatása céljából
térítésmentesen használatba adja meghatározott időtartamra, 2013. év szeptember hó 01.
napjától 2014. év december hó 31. napjáig.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést
megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

Határidő: a szerződés aláírására: 2013. augusztus 31
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti épületben
a Magyar Nemzeti Múzeum részére történő részterület hasznosításáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Civitas
Fortissima tér 2. szám alatti épületben a határozat mellékletét képző alaprajzon megjelölt
területre közművelődési feladat ellátása céljából, térítésmentes használatot biztosít a
Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) /továbbiakban Használó/
részére az alábbi feltételekkel:
a) a használatba adás időtartama 2013. január 01. napjától 2014. december 31.
napjáig szól,
b) a használatra átadott ingatlanban a - Használó fenntartásában lévő - Palóc
Múzeum által kezelt helytörténeti és környékbeli anyagok - raktározás céljából
- kerülnek elhelyezésre,

c) a Használó/Palóc Múzeum köteles a tűzvédelmi követelményeket,
szabályokat betartani, az ahhoz kapcsolódó feladatokat ellátni,
d) amennyiben Használónak felróható ok miatt az épületben kár keletkezik, vagy
bírság megfizetésére kötelezik az önkormányzatot, úgy annak összegét a
Használó köteles megfizetni,
e) az ingatlanrészben elhelyezett tárgyakban, anyagokban keletkezett károkért
az önkormányzat felelősséget nem vállal,
f) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati
érdekből felmondhatja,
g) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Használó
semmiféle költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt,
h) a helyiségek kialakításával kapcsolatos költségek a Használót terhelik,
i) az ingatlan rész karbantartása, fenntartása, állagmegóvása a Használó
kötelezettsége.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a használatba adási szerződés
megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2013. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő - testületének
111/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/ B. tetőtér 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű, 2 + 3 fél szobás
összkomfortos komfortfokozatú lakást Ruszkai Károly (szül.: an.: ) részére 2013.
augusztus 1-től kezdődően – szociális alapon – 2014. július 31-ig bérbe adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. július 15.
a lakás átadásra 2013. július 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos

komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a
kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Hrubecs Gábor Pál (sz.: an.: ) pályamunkás (Városi Sportintézmények) részére
költségelvű lakbér megfizetése mellett 2013. augusztus 1-től kezdődően 2018. július
31-ig, ezen belül a Városi Sportintézményeknél fennálló munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

A kiértesítésre: 2013. július 11.
A szerződés megkötésére: 2013. július 22.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a elővásárlási jogról való lemondásról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat
mellékletében foglalt nyilatkozat rögzítettek szerint - nem kíván élni elővásárlási jogával a
Balassagyarmat, 658/5 hrsz-ú, - természetben Balassagyarmat, Ipolypart u. 31. szám
alatt található – ingatlan vonatkozásában.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
nyilatkozat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2013. (VII.15.) határozata
a Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő rehabilitációhoz kapcsolódó
magasépítési munkák ( művészkávézó) elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés
módosításához való hozzájárulásra
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint konzorcium vezető határozat mellékletében foglalt tartalommal egyetért a hirdetmény közzétételével indított nyílt
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött „Balassagyarmat Város Városközpont
funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési munkái a II. részajánlattételi kör
vonatkozásában” vállalkozási szerződés módosításával.
2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő fejlesztési munkáinak generál
kivitelezéséről szóló
II. részajánlattételi kör vonatkozásában megkötésre került szerződés tekintetében
Amely létrejött egyrészről
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft (székhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth u.
59.,
képviseletében:
Bereczk
Edit
ügyvezető,
adószám:
11206248-2-12,
bankszámlaszám: 11741017-20034364) (a továbbiakban: Városüzemeltetési Kft)
továbbiakban: Megrendelő
valamint
TREND Építő Zrt (székhely: 1047 Budapest, Baross u. 74. képviseletében: Mihály
Csaba vezérigazgató, adószám: 13875475-2-41 bankszámlaszám: 12010422-0010099600100008 ) mint vállalkozó ( a továbbiakban: Vállalkozó)
továbbiakban együttesen: Felek
között az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Felek között 2013. január 29-én, Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő
fejlesztési munkáinak kivitelezése (II. részajánlattételi kör) tárgyban Vállalkozási szerződés
(a továbbiakban: Szerződés) jött létre.

A Felek a Szerződést a Kbt. 132. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják:

1.

A Szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi 1.3. pont lép:
I.3. Jelen szerződés 1.1 – 1.2 pontjában részletezett feladatok hibátlan és hiánymentes
teljesítésének határideje: Az építési engedély módosításának jogerőre emelkedését
követő 139 nap, de legkésőbb 2013. december 19. napja.

2.

A Szerződés 3.4. pontja helyébe az alábbi 3.4 pont lép:
3.4 A Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően
nyújthat be számlát. A végszámla kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadásátvételi eljárás megtörténte, és a teljesítési igazolás kiadása. Vállalkozó az átdolgozott
kiviteli tervek átvételét követő 3 munkanapon belül köteles Megrendelő felé átdolgozott
pénzügyi, műszaki ütemtervet benyújtani az I.3. pontban megjelölt teljesítési határidő
betartásával. Amennyiben Vállalkozó ezen ütemtervtől eltérően nyújt be számát, a
számla mellé minden esetben csatolni szükséges az aktualizált ütemtervet. A végszámla
benyújtásának feltétele a jótállási biztosíték meglétének igazolása.

3.

A Szerződés 2. számú melléklete hatályát veszti, helyébe az e szerződés 2. pontjában
megjelölt, átdolgozott ütemterv lép.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan
formában hatályosnak és érvényesnek tekintik.
Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes.
A felek jelen módosítást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Dátum:

……………………………..
Vállalkozó

……………………………..
Városüzemeltetési Kft.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
116/2013.(VII.15.) határozata
a „Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13– 2013 számú pályázati felhívás
benyújtásáról
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért az KEOP1.1.1/C/13 – 2013 számú pályázati felhíváson való részvétellel, azzal, hogy 2013. és 2014.
évi költségvetésében biztosítja a szükséges önerő mértékét, összesen maximum 10 millió
forint összegben.

2.A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. július 22.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
117/2013.(VII.15.) önkormányzati határozata
a Balassagyarmati Kábel Se támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a
polgármesternek, hogy tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvényben meghatározott látvány-csapatsportágak támogatásából származó
bevételekre, több támogatási szerződést köthet összesen maximum évi 20 millió forint
összegben a Balassagyarmati Kábel Se-vel.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:2013. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
118/2013.(VIII.16.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/ B. tetőtér 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű, 2 + 3 fél szobás
összkomfortos komfortfokozatú lakást Gáspár Zsolt (szül.: 1967.; an.: Oláh Ilona)
részére 2013. augusztus 1-től kezdődően – költségelven – 2014. július 31-ig
bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy a szerződés megkötése előtt 1 havi lakbérnek
megfelelő összegű óvadékot köteles az Önkormányzatnak, mint Bérbeadónak
megfizetni.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
(3) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról szóló
111/2013. (VI.27.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére közjegyző előtt:
2013. augusztus 28.
a lakás átadásra: 2013. augusztus 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2013.(VIII.16.) határozata
Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Központi Óvoda maximális gyermek létszámának túllépését a 2013/2014.
nevelési év, szeptember 1-jétől, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25§ (7) (továbbiakban:Kt.) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, a Kt. 4
számú melléklete rendelkezései alapján a mellékletben foglaltak szerint engedélyezi.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a Központi Óvoda
vezetőjét tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmet arra, hogy folyamatosan kísérje
figyelemmel a gyermeklétszámok év közbeni alakulását és amennyiben a Kt. alapján
további fenntartói engedély megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési
kérelmet haladéktalanul terjesszék be a fenntartóhoz.
Határidő: 2013.augusztus 31.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2013.(VIII.16.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 87-95. §-ában foglalt szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló tv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt
szempontoknak megfelelően elkészített, Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc
Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás társulási megállapodását
jóváhagyja. A Képviselő – testület rögzíti, hogy a foglalkoztatottak esetében munkáltatói
jogutódlással történik az átalakulás.

2.) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Társulás működési
engedélyének megújításáról, a szakmai programok elkészítéséről.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadással kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé
tegyen eleget.
4.) A képviselő testület a 84/2013 (V.30.) határozatát visszavonja.
Határidő: 2013. június 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2013. (VIII.16.) határozata
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátásokra megkötött támogatási szerződésbe
Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint szerződő fél bekerüléséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján a támogató szolgáltatás és a közösségi
ellátásokra a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásával megkötött támogatási
szerződésbe 2014. december 31-ig terjedő időszakra Balassagyarmat Város
Önkormányzata, mint szerződő fél bekerüljön.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Balassagyarmat Kistérség Többcélú
Társulás társulási tanácsának soron következő ülésén terjessze a társulási tanács elé az
ezen szerződésből eredő kötelezettségekét való felelősségvállalás szabályozását.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
122/2013.(VIII.16.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám
alatti üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű, egy szobás komfort nélküli
komfortfokozatú lakásra az önkormányzati fenntartású lakás vonatkozásában az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló
21/2004. (VI.30.) rendeletben megjelölt jogkörében eljárva 2013. augusztus 16.

napjától 2014. március 31. napjáig használati szerződést köt Bakó Évával (szül.:
1962.; an.: Tóth Éva), az alábbi feltételekkel és határidőkkel:
-

Bakó Éva külön megállapodás keretében a tulajdonost terhelő felújítási munkákat
végez a lakás lakhatóvá tétele érdekében. A külön megállapodásban rögzítet,
átvállalt felújítás költsége egyenértékű a lakáshasználót 2014. március 31.
napjáig terhelő lakáshasználati díjjal.

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
(3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ütemezés
szerinti ellenőrzésére.
Határidő: a lakáshasználati szerződés megkötésére közjegyző előtt: 2013. augusztus 21.
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2013. október 31.
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2013.(VIII.16.) határozata
a Balassagyarmat 0156 hrsz-ú külterületből (szennyvíz elvezető telepből) részterület
hasznosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak
szerint jóváhagyja a Biogáz Erőmű Kft-vel kötendő bérleti szerződést.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. augusztus 16.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2013.IX.16.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete
felújítási, energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzése
tárgyú vállalkozási szerződés módosítására

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal hozzájárul a Sasad Építő Kft-vel 2012. október 11-én „A balassagyarmati Oktatási,

Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási, energetikai korszerűsítési munkáinak
elvégzése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként megkötött és
2013. május 31. napján módosított vállalkozási szerződés módosításához.
2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 16.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 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: 2013. szeptember 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2013.(IX. 26.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított
feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30.
napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi
kötelezettségeik teljesítéséhez támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az
intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshelyátcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel, illetve rendes
felmondással együtt járó létszámcsökkentésről 16 álláshelyet érintően.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. szeptember 27-éig pályázatot nyújt be 6 fő
közalkalmazott jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 6 álláshely
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető
támogatásra.
3. A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának
alakulása:
GAMESZ

GAMESZ

Városi

Madách I.

Összesen

Pénzügyi
Intézmény Bölcsőde Városi
funkció
üzemeltetés
Könyvtár
_______________________________________________________________________________
2013. január 1. létszám (fő
2013.07.01 létszámcsökkentés (fő):
III. ütemben pályázható
létszám (álláshely):
A változást követően
kialakult létszám
2013.07.01. (fő):

9,00 fő

36,75 fő

19,00 fő

17,00 fő

81,75 fő

3,00 fő

4,50 fő

2,00 fő

3,00 fő

12,50 fő

1,00 fő

1,00 fő

2,00 fő

2,00 fő

6,00 fő

6,00 fő

32,25 fő

17,00 fő

14,00 fő

69,25 fő

4. Az összesített létszám alakulása:
Önkorm. intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkormányzat:
Mindösszesen:

2013. 01. 01.
381,76 fő
54,00 fő
4,00 fő
439,76 fő

2013.07.01.
386,38 fő
54,00 fő
4,00 fő__
444,38 fő

5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 7.a)
pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a fenntartói
körén belül, az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken a foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
7. A határozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek
megszüntetését is jelenti, melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból
adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik.
8. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. szeptember 27
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.
évi kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1.IV. pontja, valamint a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásra.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
128/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a hitelkerettel kapcsolatban felmerülő szükséges döntések meghozatalára
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a fennálló 505.773.213 Ft
keretösszegű likvid hitelkeretét 400.000.000 forintos keretösszegben, változatlan feltételek mellett
2013.10.31. prolongálja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a hatályos jogszabályok figyelembevételével –
az 1. pontban megjelölt 400.000.000 forintos keretösszegből 200 000 000 Ft összegű, 5 éves
futamidejű, egyenletes tőkeamortizációjú adósságmegújító hitel felvétele ügyében járjon el.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a hatályos jogszabályok figyelembevételével,
2013. december 20-ai lejárat mellett – az 1. pontban megjelölt 400.000.000 forintos
keretösszegből 200 000 000 Ft összegű, folyószámlahitel felvételével kapcsolatban eljárjon.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezze
100 000 000 Ft éven túli lejáratú MFB ÖIP beruházási hitel felvételében járjon el, a folyamatban
lévő beruházások befejezéséhez szükséges önkormányzati forrás fedezeteként. Egyidejűleg a fel
nem használt, lejáró 105.000.000 Ft összegű fejlesztési hitelt felmondja.

5.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 1-4. pontokban megjelölt hitel felvételét
illetve annak járulékokkal együttesen futamidőn belül, határidőben történő visszafizeti, melynek
összegét, költségeit a költségvetési rendeletében beépíti. A Képviselő – testület a hitel
fedezeteként az adósságszolgálatra fordítható általános működési és ágazati feladatai
támogatása és egyéb támogatások, valamint a helyi adó és gépjárműadó bevételeket az OTP
Bank Nyrt-re engedményezi.

6.

A Képviselő – testület kezdeményezi a fennálló folyószámla hitelkeret vonatkozásában jelenleg
bevont ingatlan fedezet (új buszmegálló) kiengedését.

7.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére; szükséges szerződések aláírására.
Határidő: 1. és 4. pont tekintetében 2013. szeptember 30.
2 – 3. pont tekintetében 2013. október 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatának módosításáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Madách Imre Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának V. fejezet 1.5. pontjában, továbbá a Könyvtárhasználati
és Szolgáltatási Szabályzatának I. fejezet Bevezető részében a szolgáltatás igénybevételének
időpontját az alábbiak szerint módosítja:
Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.)
hétfő – szerda - péntek
kedd – csütörtök
szombat
vasárnap

8.30 – 16.30 óráig
11.00 – 19.00 óráig
9.00 – 13.00 óráig
zárva

2. A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kiss-Mohai Orsolya igazgató
Határidő: 2013. október 14.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászati Alapellátási
Intézményi Társulás (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.) Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló módosító okiratot az 1. számú mellékletben, és az
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a 2. számú mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításával
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága
felé tegyen eleget.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző
130/2013.(IX.26.) határozat 1. számú melléklete
Módosító okirat

Balassagyarmat Város, Dejtár és Patvarc Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5.) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás
– a 88/2012.(V.31), 10/2012.(VI.04.) és 25/2012.(VI.06) számú határozataikkal elfogadott – társulási
megállapodását a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja:
1)

A társulási megállapodás 1.6 és 5.1 pontjaiban a „Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testülete, a Dejtár Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Patvarc Község
Önkormányzat Képviselő-testülete” szövegrészek helyébe a „Balassagyarmat Város
Önkormányzata, Dejtár Község Önkormányzata és Patvarc Község Önkormányzata”
szövegrészek lépnek.

2)

A társulási megállapodás az alábbi 1.7 ponttal egészül ki:
„1.7 A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma összesen: 18.325 fő
A lakosságszám településenkénti bontásban:
Balassagyarmat:
16.130 fő
Dejtár:
1.431 fő
Patvarc:
764 fő”

3)

A társulási megállapodás 6.6 pontjában az „Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal Nógrád Megyei Területi Kirendeltsége vezetőjéhez való megküldéséről” szövegrész
helyébe a „Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz való megküldéséről” szövegrész lép.

Balassagyarmat, 2013. szeptember 26.
/: Medvácz Lajos :/ .
polgármester

130/2013.(IX.26.) határozat 2. számú melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(Egységesített szerkezetben)
jogi személyiségű intézményi társulás létrehozásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Dejtár Község Önkormányzat Képviselő-testülete és
Patvarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ai alapján a fogászati alapellátásra jogi személyiséggel
rendelkező társulást hoznak létre.
1.)
Általános rendelkezések:
1.1. A társulás neve: Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás
1.2. Székhelye: 2660. Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.
1.3. Működési terület: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
1.4. A társulás időtartama: határozatlan
1.5. A társulás bélyegzője: Bélyegző a társulás nevének és székhelyének feltüntetésével
1.6. A tagok neve, székhelye és képviselője:
Balassagyarmat Város Önkormányzata (székhelye: 2660. Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.)
Képviselője Medvácz Lajos polgármester
Dejtár Község Önkormányzat (2649. Dejtár, Szabadság útja 2.) Képviselője Smitnya Sándor polgármester
Patvarc Község Önkormányzat (2668. Patvarc, Gyarmati utca 48.) Képviselője Bernáth Kornélia polgármester
1.7. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma összesen: 18.325 fő
A lakosságszám településenkénti bontásban:
Balassagyarmat:
16.130 fő
Dejtár:
1.431 fő
Patvarc:
764 fő
2.)
A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
2.1 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben megszabott fogászati alapellátás.
2.2 A tagönkormányzatok illetékességi területén a fogorvosi alapellátási szolgáltatás megszervezése és
üzemeltetése a kialakított fogorvosi körzeteknek megfelelően.
2.3 Államháztartási szakágazati besorolás:
862300
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
2.4 Az alaptevékenységek szakfeladat-rend szerinti besorolása:
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtási igazgatási
tevékenysége
841901
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
862301
Fogorvosi alapellátás
3.)
A társulás jogállása:
3.1 A Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás jogi személyiséggel rendelkező társulás, amelynek éves
költségvetését a Társulási Tanács fogadja el.
3.2 A társulás tagjai alapítói jogkörükben jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg
meghatározzák, hogy a társulás felügyeleti szerve:

3.3

3.4
3.5
4.)
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
5.)
5.1

Balassagyarmat Város Önkormányzata, mely a megállapodásban foglalt tartalommal a társulás alapító
okiratát kiadja, s a MÁK-nál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében intézkedik.
A társulás költségvetése Balassagyarmat Város Önkormányzat költségvetési rendeletének részét képezi. Az
alapítók az intézményi társulás fenntartásához évenként szükséges hozzájárulás összegét a 4.3. pontban
foglaltaknak megfelelően, saját költségvetési rendeleteikben határozzák meg, s annak összegét havi
bontásban a társulás számlájára utalják.
A társulás belső ellenőrzése és felügyeleti ellenőrzése a Balassagyarmati Önkormányzati Közös Hivatal által
kerül biztosítására a Hivatal szabályzatában rögzített rend szerint.
A társulás üzletszerű gazdasági vagy vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A társulás vagyona:
Az intézményi társulás működéséhez a társulás tagjai az alábbi vagyontárgyakat bocsátják tulajdonba:
- Balassagyarmat Város Önkormányzata:
1. számú melléklet szerinti részletezésben 2.623.254.- + 518.237.- = 3.141.491.- Ft értékben, plusz 1,5
millió forint= 4.641.491.- Ft
- Dejtár Község Önkormányzata:
120.000.- Ft értékben (megnevezés, értékmegjelölés)
- Patvarc Község Önkormányzata:
58.000.- Ft értékben (megnevezés, értékmegjelölés)
A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén a Társulás írásbeli felszólításban tájékoztatja az adóst a
fennálló tartozásáról. Amennyiben a felszólítást követően sem kerül rendezésre a tartozás, úgy a Társulás
fizetési meghagyásos eljárást majd ennek végrehajtását kezdeményezi. A pénzügyi hozzájárulás elmaradása
okot adhat a tag társulásból történő kizárására.
A működéshez szükséges 2. számú mellékletben meghatározott helyiségeket Balassagyarmat Város
Önkormányzatának mindenkor hatályos, az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló
rendelet alapján, az abban meghatározott bérleti díjjal adja bérbe.
A társulás tevékenységi körének ellátásához az OEP finanszírozás feletti évenkénti működési költségeket a
települések lakosságszáma alapján arányosan évi költségvetési rendeleteikben biztosítják.
A társulás működése során keletkezett vagyon az intézményi társulás vagyona:
A társulás megszűnése esetén a bevitt vagyon azt a települési önkormányzatot illeti meg, amely a vagyont
rendelkezésre bocsátotta, a vagyon szaporulata a társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti
meg.
A vagyon megosztása során az önkormányzatok az alábbi elv figyelembe vételével járnak el:
- használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani.
A társulási megállapodás tag általi felmondása esetén a taggal, a fentiekkel azonos eljárási rend szerint el
kell számolni azon megkötéssel, hogy a társulás további működéséhez szükséges ingatlan eredeti tulajdonos
részére történő tulajdonba adására nincs lehetőség, azt pénzben kell megváltani.
A társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselő – testültei minősülnek a
kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy azok fedezeteként elsődlegesen a
4.4. pont szerint visszakapott vagyon szolgál.
A Társulási Tanács tagjai a helyi vagyonrendeleteikben foglaltak szerint hozhatnak döntést. Amennyiben
döntési jogkörrel nem rendelkeznek, úgy csatolni kell a képviselő-testület határozatát. Ezt követően a
Társulás Tanács döntése alapján a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja a tulajdonosi jogokat és rendelkezik a
kötelezettségekről.
A társulás szolgáltatásainak igénybevételére a társult önkormányzatok lakosai jogosultak az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében foglaltak szerint.
A Társulás működéséről évente köteles beszámolót készíteni a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek részére.
A társulás döntéshozó szervezete:
Társulási tanács:
A Társulási tanács megalakultnak tekintendő, ha az alapító Képviselő – testületek mindegyike jóváhagyta a
megállapodást, és a Társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
A társult települések 3 tagú társulási tanácsot tartanak fenn, melyben az önkormányzatot a polgármesterek
képviselik, akik a települési lakosságszám arányában rendelkeznek szavazati joggal, azzal, hogy egyik tag
sem rendelkezhet az összes szavazat több mint felével.
Balassagyarmat Város Önkormányzata
50
Dejtár Község Önkormányzata
35
Patvarc Község Önkormányzata
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A Társulási tanács tagjai közül elnököt nevez ki, akinek kinevezése határozatlan ideig, de legkésőbb
polgármesteri tisztsége fennállásáig tart.

Az elnök, mint egyben a költségvetési szerv vezetője jogosult a társulás alkalmazottjai tekintetében a
munkáltatói jogkörök gyakorlására. A társulás önkormányzati szolgáltatói feladatokat lát el, melyre
tekintettel alkalmazottai jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a
végrehajtásáról rendelkező 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény az irányadó.
6.)
A társulási tanács működésének szabályai:
6.1 A Társulási tanács üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
6.2 A Társulási tanács akkor határozatképes, ha minden tag jelen van.
6.3 A javaslat elfogadásához legalább 2 tag szavazata szükséges, úgy, hogy az általuk képviselt szavazatok
száma meghaladja a jelen lévő szavazatok több mint felét.
6.4 A társulási tanács üléseiről készült jegyzőkönyvet a társulás elnöke és a tanács által az ülésen a tagok
sorából meghatalmazott tag írja alá, mely szabályozást a részletes működési szabályzata rögzíti.
6.5 A társulási tanács működése során a képviselő-testületek által átruházott 7. pontban megjelölt hatáskör
gyakorlása során az Mötv. 50. §-ában meghatározott minősített többségre vonatkozó szabályok szerint kell
eljárni. E tekintetben az Mötv. 46.§ (2) bekezdés szerinti zárt ülés szabályai is alkalmazhatók.
6.6 A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvnek 15 napon belül a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz
való megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik.
6.7 A társulási tanács megválasztott tagjai évente egy alkalommal kötelesek beszámolni a társulás működéséről,
szakmai tevékenységéről, mellyel együtt történik a 3.4. pontban rögzített pénzügyi ellenőrzés eredményének
értékelése.
7.)
A társulás, illetve a tagsági jogviszony megszűnése:
7.1 Jelen társulás megszűnik:
a.) a tagok közös megegyezésével,
b.) amennyiben a tagok száma felmondás folytán egyre csökken
c.) bíróság jogerős döntése alapján
7.2 A társulási megállapodást a tagok részéről felmondani a naptári év utolsó napjával lehet, melyről szóló
minősített többségi képviselő – testületi döntést 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társulás elnökével
közölni.
7.3 Az év közbeni kiválás kizárólag a társult képviselő – testületek minősített többséggel – a kiválásról szóló
képviselő –testületi döntés megküldésétől számított 60 napon belül – meghozott, hozzájárulást tartalmazó
igenlő döntése esetén gyakorolható, s válik joghatályossá.
7.4 A társulás tagjainak több mint fele – 2 tag – minősített többséggel hozott határozattal a naptári év utolsó
napjával fontos okból kizárhatja azt a képviselő – testületet, mely jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget.
Ilyen fontos oknak minősül különösen az, ha a tag a társulás működéséhez évenkénti költségvetésében a
költségeket nem biztosítja
A kizárást megelőzően a társulási tanács legalább két ízben, a teljesítési határidő megállapításával fel kell,
hívja az érintett képviselő-testületet.
7.5 A társulás megszűnése, illetve taggal való elszámolás tekintetében a megállapodás 4.4. és 4.5. pontjaiban
foglaltak irányadók.
7.6 A Megállapodás módosításához a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel
meghozott határozata szükséges.
A társult képviselő – testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket
elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni.
Jelen társulási megállapodást a társuló önkormányzatok képviselő – testületei képviseletében eljáró
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal mindenben egyezőt saját kezűleg aláírták.
Balassagyarmat, 2013. …………………..

…………………………
Medvácz Lajos
Balassagyarmat Város Önkormányzata

polgármester

…………………………
Smitnya Sándor

…………………………
Bernáth Kornélia

Dejtár Község Önkormányzata

Patvarc Község Önkormányzata

polgármester

polgármester

Záradék: A megállapodást a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 88/2012.(V.31.) határozatával elfogadta és a
130/2013.(IX.26.) határozatával módosította,
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 25/2012.(VI.06.) határozatával elfogadta és a
58/2013.(IX.19.) határozatával módosította,
Dejtár Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 10/2012.(VI.04.) határozatával elfogadta és a
…………………. határozatával módosította.

Balassagyarmat, 2013. szeptember
/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal struktúrájának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal struktúráját 2013. október 1. napjától akként határozza meg, hogy az
Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási osztály osztályvezetői pozícióját elválasztja az
aljegyzői tisztség betöltésétől. Ennek keretében a képviselő – testület a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat ) az
alábbiak szerint módosítja:
A Szabályzat I.2.7. pontja helyébe az alábbi I.2.7. pont lép:
„7.) A jegyzőt a polgármester által – a jegyző javaslatára – kinevezett aljegyző helyettesíti, aki
ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Az általános helyettesítési jogkör csak kivételes
esetben terjed ki a kinevezésre, vezetői kinevezésre, felmentésre, vezetői megbízás
visszavonására, munkaviszony megszüntetésére, összeférhetetlenség megállapítására, fegyelmi
jogkör gyakorlására.
Az aljegyző tartós távolléte esetén a jegyzőt az Önkormányzati, Humánszolgáltatási és
Igazgatási Osztály vezetője helyettesíti.”
A Szabályzat II.1.2. pontja helyébe az alábbi II.1.2. pont lép:
„2) A Közös 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.) Szervezési Csoport”
A Szabályzat II.1.4. pontja helyébe az alábbi II.1.4. pont lép:
„4) A (2) bekezdés a.)-b)-c) pont szerinti osztályok élén vezetői feladatait vezetői kinevezéssel
rendelkező köztisztviselő áll.”

2.

A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a hatályos szabályzatokban, organogrammokon az
1. pontban megjelölt módosítás átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2013. október 1.
Felelős: a 2. pont tekintetében dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének
módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
➢

A közbeszerzési terv a következő III.3. ponttal egészül ki:

III.3. Földgáz és villamos
energia beszerzés
2.

2013. október
Központosított
2013.
közbeszerzés szeptember

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

Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/2 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló a Gondoskodás
Közhasznú Egyesület által bérelt helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondoskodás Közhasznú
Egyesület (2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 1. adószám:18639728-1-12) részére a
Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/2 hrsz-ú, 75 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2013. év október hó 1. napjától 2018.
év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség bérleti díj összege: 150.000.-Ft/év + áfa,
c)
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék (három havi bérleti
díjnak megfelelő összeg) 47.625.-Ft és az előző szerződés alapján megfizetett 37.872.-Ft
óvadék beszámításával további 9.753.-Ft óvadék különbözet befizetésének az 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.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre: 2013. szeptember 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV.
emelet 2. szám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos lakást Varga Zsolt (sz: an: ) részére

költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2013. október 1-től kezdődően 2015. szeptember 30-ig,
ezen belül a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolánál 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: 2013. szeptember 30.
A szerződés megkötésére, lakás átadására: 2013. október 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám
alatti üresen álló lakás hasznosításáról
1.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. u.
39. fsz. 4. ajtószám alatti, 36 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az
önkormányzati fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletben megjelölt jogkörében eljárva,
2013. október 16. napjától 2014. szeptember 30. napjáig lakáshasználati szerződést köt Sasvári
Istvánnal (szül.: an.: ) és Sasvári Istvánnéval (szül.: an.: ), azzal a feltétellel, hogy
- 2014. június 30. napjáig kötelesek gondoskodni a vizesedés megszüntetéséről, mellyel
kapcsolatban az Önkormányzat felé semmiféle költségtérítési igénnyel nem élhetnek.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakáshasználati szerződés megkötésére, a lakás átadására: 2013. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/ B. tetőtér 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű, 2 + 3 fél szobás összkomfortos
komfortfokozatú lakást Radics Tamás Rolandné (szül.: an.: ) részére 2013. november 1-től
kezdődően – költségalapon – 2014. október 31-ig használatba adja, azzal feltétellel, hogy a
Radics tamás Rolandné által vállalt 3 havi lakáshasználati díjat a szerződéskötés időpontjáig
megfizeti.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: lakáshasználati szerződés – közjegyző előtti – megkötése: 2013. október 25.

Felelős:

lakás átadásra 2013. október 31.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KP és MT Bt.(2660 Balassagyarmat, Liszt F. u. 32. sz. adószám: 24014605-2-12) által benyújtott bérbevételi ajánlata alapján
bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú összesen 134 m2
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget az alábbi feltételekkel:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2013. év október hó 15. napjától
2015. év október hó 14. napjáig terjedő időszakra szól,
b) a helyiség éves bérleti díja 780.000.-Ft +áfa,
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, háromhavi
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,
g) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyiség
felújításához hozzájárul, azzal, hogy annak megtérítésére – figyelemmel a helyiség
bérleti díjára – a bérleti jogviszony megszűnését követően sem tarthat igényt.

2.

2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti
szerződés megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2013. október 4.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 2. ajtószám alatti
üresen álló önkormányzati lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8.
fsz. 2. ajtószám alatti 34 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Virág
Erzsébet (szül.: ; an.: ) részére 2013. november 1-től határozott időtartamra – szociális alapon –
2014. október 31-ig használatba adja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2013. október 15.
a szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2013. október 25.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I. emelet 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A.
I. emelet 2. ajtószám alatti, 40 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos komfortfokozatú lakást
szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok
ellátása érdekében:
Csomor Andrea (sz.: an.:) közszolgálati tisztviselő részére költségelvű lakbér megfizetése
mellett, 2013. október 16-től kezdődően 2018. október 31-ig, ezen belül a Balassagyarmati
Közös Önkormányzati Hivatalnál fennálló munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2013. október 7.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2013. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Szivárvány – Sport Alapítvány támogatásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Szivárvány – Sport Alapítvány
számára a 2013. évi éves fogathajtó bajnokság hetedik, záró fordulójának megrendezéséhez, a
programmal kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 50.000.- azaz ötvenezer forintos
támogatást nyújt.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa,
valamint a támogatott alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
Engesztelő kápolna építésének támogatásáról

1.

2.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kolmóska
Község
Önkormányzatának kérése alapján, az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezését
megismerve úgy határozott, hogy Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett
Engesztelő kápolna építését 1 db 30x40x50 cm-es faragott terméskő felajánlásával támogatja.
A képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2014.
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 2014. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
2.000.000.- Ft-ot biztosít.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. október 11. (a pályázat közzétételére)
2013. december 14. (a pályázat elbírálására)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szervezet (GAMESZ) 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: 2013. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző
A 143/2013.(IX.26.) határozat melléklete
Módosító okirat

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7.) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet rendelkezései alapján a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet – a 74/2012.(IV.26)
számú határozatával elfogadott
és 78/2012 (IV.26.) valamint 89/2012 (V.31.) határozataival
módosított– alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja:
1)

Az alapító okirat bevezető részében a „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
10. § (1) bekezdés g.) pontjában” szöveg helyébe „Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7.) pontjában” szöveg lép, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény szövegrész helyébe a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szövegrész lép.

2)

A Képviselő-testület az alapító okirat 3. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
-2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u.7.
-2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy u.17.
-2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 2.
-2660 Balassagyarmat, Deák F. u.17.
-2660 Balassagyarmat Óváros tér 11.
-2660 Balassagyarmat, Patvarci u.2. és 2/a
-2660 Balassagyarmat, Régimalom u.2-4

3)

A Képviselő-testület az alapító okirat 14. pontját hatályon kívül helyezi.

4)

A Képviselő – testület az alapító okirat 17. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 7., hrsz. 11.; 7131 m2 területű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Dózsa György u. 17., hrsz. 1377; 12867 m2 területű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 2., hrsz. 1835/106; 13341 m2 területű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. hrsz. 1649/2, 8.196 m2 területű ingatlan
2660 Balassagyarmat Óváros tér 11., hrsz. 625, 1412 m2 területű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2-4. hrsz. 374/1, 15318 m2 területű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Patvarci u. 2 – 2/a számú, hrsz. 1497, 1497/A, 1497/M, 1497/C,
valamint 1496 , összesen 1428m2 területű ingatlan

Balassagyarmat, 2013. szeptember 26.
/: Medvácz Lajos:/
polgármester
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvodavezető illetmény pótlékának megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pálinkás Zoltánnénak a Központi
Óvoda vezetőjének intézményvezetői pótlékát 2013. szeptember 1-jétől, 2015. július 31-ig az
illetményalap 40%-ában állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait ellátó
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére a képviselő-testület döntését küldje meg, hogy az

intézményvezető átsorolását elkészítse, valamint gondoskodjon arról, hogy a költségvetés soron
következő módosításakor a változás átvezetésre kerüljön.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bécsiné Miklecz Marietta GAMESZ igazgatója
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvodavezető-helyettes illetmény pótlékának megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bobák Kálmánnénak a Központi
Óvoda intézményvezető-helyettesének pótlékát 2013. szeptember 1-jétől, az illetményalap 30%ában állapítja meg, vezetői megbízatásának napjáig.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait ellátó
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére a képviselő-testület döntését küldje meg, hogy az
intézményvezető átsorolását elkészítse, valamint gondoskodjon arról, hogy a költségvetés soron
következő módosításakor a változás átvezetésre kerüljön.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bécsiné Miklecz Marietta GAMESZ igazgatója
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda tagóvoda- vezetők illetmény pótlékának megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda hat
Tagintézményében a tagintézmény-vezetők pótlékát 2013. szeptember 1-jétől, az illetményalap
20%-ában állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait ellátó
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére a képviselő-testület döntését küldje meg, hogy az
intézményvezető átsorolását elkészítse, valamint gondoskodjon arról, hogy a költségvetés soron
következő módosításakor a változás átvezetésre kerüljön.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bécsiné Miklecz Marietta GAMESZ igazgatója
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda munkaközössége vezetői illetmény pótlékának megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda négy
munkaközössége vezetőjének pótlékát 2013. szeptember 1-jétől, az illetményalap 5%-ában
állapítja meg, a munkaközösségi feladatok ellátásáig.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait ellátó
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére a képviselő-testület döntését küldje meg, hogy az
intézményvezető átsorolását elkészítse, valamint gondoskodjon arról, hogy a költségvetés soron
következő módosításakor a változás átvezetésre kerüljön.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bécsiné Miklecz Marietta GAMESZ igazgatója
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati konyhákkal kapcsolatos átszervezésről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kezdeményezi a GAMESZ – az
önkormányzat és a Dr Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet között iskolai étkeztetési feladatok
biztosítása tárgyában fennálló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését azzal,
hogy a továbbiakban a feladat ellátása a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetnél kerüljön
biztosítására.

2.

A Képviselő – testület az 1. pontban rögzített feladatok ellátása érdekében hozzájárul:
-

3.

a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet dolgozói létszámának 3 fővel ( konyhai dolgozók)
történő megemeléséhez
a szükséges konyhai eszközök beszerzéséhez és átalakítások megtételéhez ( gáztervezés)
maximum 6 millió forint értékben
A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a GAMESZ igazgatóját a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2013.(IX.26.) 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 u. 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú, 184 m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2013. év augusztus hó 1. napjától
2015. év július hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,

b)
c)
d)

2.

a helyiség bérleti díj összege: 157.480.-Ft/hó + áfa,
a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a Bérlő köteles megfizetni,
a bérleti szerződést és annak feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti
szerződés megkötésére.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre: 2013. október 4.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az
ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására vonatkozó pályázat benyújtására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek- és fiatalok
közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó
szakemberek képzéseinek támogatására vonatkozó (pályázat kódja: IFJ-GY-13-C) pályázat
benyújtásával, az önerőt a költségvetésében biztosítja.
2.

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

dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2013. október 10.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2013.(IX.26.) h a t á r o z a t a
Oláh József – átmeneti segély elutasítása ellen benyújtott – fellebbezés elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 12.235/2013.
ügyiratszámú – Oláh József (szám) alatti lakos átmeneti segély megállapításának elutasításáról szóló
– határozatát helybenhagyja.
Ez az eljárás illeték- és költségmentes volt.
A döntés ellen további fellebbezésnek nincs helye, azonban a kézbesítéstől számított 30 napon belül
annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. Az erre irányuló keresetlevelet, jogszabálysértésre
hivatkozással, 3 példányban Balassagyarmat Város Polgármesterénél kell előterjeszteni a Salgótarjáni
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (3101 Salgótarján, Pipishegy u. 1.) címezve.
Indokolás
Balassagyarmat Város Polgármestere a 2013. július 22-én kelt, 12.235/2013. ügyiratszámú
határozatával Oláh József szám alatti lakos átmeneti segély iránti kérelmét elutasította.
Ez ellen a határozat ellen a kérelmező fellebbezést terjesztett elő, amelyben előadta, hogy havi
ellátásának csak kisebb részét (37 000.- Ft) tudja felvenni, mert hiteltartozást kell törlesztenie. A

felvehető összegből kell a rezsi költségeit fedeznie, ahol most 17 000.- Ft vízdíj és 24 000.- Ft áramdíj
rendkívüli kiadása keletkezett.
A fellebbezést a képviselő testület nem találta megalapozottnak a következők miatt:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 45 § (1)
bekezdése felhatalmazása alapján Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
10/2013 (IV.02.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdésében az
átmeneti segély megállapítását két együttes feltétel teljesüléséhez kötötte.
E szerint átmeneti segély állapítható meg annak az egyedülállónak
1) akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja
meg és
2) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van
Ezek közül a feltételek közül a kérelmezőnél egyiknek a megléte sem állapítható meg.
Havi jövedelemként a megállapított 78 315.- Ft-ot kell figyelembe venni a Sztv. 10 § (2) bekezdés a)
pontja szerint, ez pedig meghaladja az öregségi nyugdíj jelenlegi legkisebb összegének (28 500.Ft/hó) a 200%-át, 57 000.- Ft-ot.
A rendelet 6 § (2) bekezdése tartalmazza a létfenntartást veszélyeztető helyzetek leírását. (Súlyos
baleset, betegség, közeli hozzátartozó halála, munkahely elvesztése, elemi kár, bűncselekmény
áldozata stb.)
A kérelmező fellebbezésében ismertetett körülmények egyik élethelyzetnek sem felelnek meg és
azokhoz nem is hasonlíthatók.
A jogszabályi feltételek hiányában tehát az átmeneti segélyt megállapítani nem lehetett.
A Képviselő-testület a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 107. § (1) bekezdése alapján bírálta el.
Az eljárás a Sztv 16. §-a alapján volt illeték- és költségmentes.
A jogorvoslati tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, a 109. § (1) bekezdés b) pontján,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 330.§ (2) bekezdésén alapul.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

A határozatról értesül:
1./ Oláh József
2./ Irattár
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2013.(IX.26.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben, Magyarország
Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti
Hugyecz Jánosné óvodapedagógus, tagóvoda vezetőt
Dr. Balázs Jánosné általános iskolai tanárt
Fülöp Istvánné egészségügyi szakoktató, középiskolai tanárt
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti
A Csalogató Együttes tagjait:
- Horváth Melinda,
- Kecskeméthy Lilla,
- Kiss Márta,
- Lelkó Ildikó és
- Percze Katalin pedagógusokat
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti
Chikán Tamásné főnővért

„Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti
Tresó Gábor ultrafutót
Dr. Farkasné Bors Ágota hosszútávfutót
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti
Simon Imre rendőr alezredest
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti
Barnáné Ocsovai Mária szociális gondozó és ápolót
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti
Klátyik Ferenc ELMÜ-ÉMÁSZ területfelelőst
a Hősök tere környékét gondozó közösség tagjait (a Kalocsay, Benkó, Kovács és
Czimbalmos családokat),
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti
Komjáti Kornél
Páris Áchim
Muhari Bálint
Kakas Szilvia
Siket Anna
Simon Eszter Kincső
László Luca
Rózsa Balázs
Schuchmann Eszter
Szvetlik Anna tanulókat.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására.
Határidő: 2013. október 23.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati tulajdonú lakóépületek 2014. évi felújítási
tervének jóváhagyásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakásállományra vonatkozó
2014. évi beruházásokat tartalmazó tervet – figyelemmel a Képviselő-testület 260/2010. (XII.23.)
határozatával elfogadott lakásgazdálkodási koncepciójára- az alábbi tartalommal fogadja el:
a.) Szabó L. u. 14. szám alatti ingatlanon az udvaron álló önálló épület elbontása, melyben az 5.
és 6. számú lakás található,
b.) Rákóczi út 25-27. számú épületben a magántulajdonban lévő lakások tulajdonjogának
visszavásárlása, illetve azok előkészítése,
c.) Rákóczi út 7-9. számú épületben a magántulajdonban lévő lakások tulajdonjogának
visszavásárlása, illetve azok előkészítése.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a) pont esetében: 2014. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2012 – 2013 évi beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2012 – 2013 évi beszámolóját.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás 2012-2013. évi beszámolójának
jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Képviselő – testülete az előterjesztésben, valamint a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának
2012 – 2013. évi beszámolóját.
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos elnök
Határidő: 2013. november 10.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2014. évi
belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2014. évi belső ellenőrzési tervét a
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: folyamatos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról
3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
➢

A közbeszerzési terv a következő II.3 és II.4. pontokkal egészül ki:

II.3. Városközpont I. ütem
kiegészítő építési munkák

Szerb utca és
környező utcák
felújítása

Hirdetmény
közzététele
nélküli

2013.
november

II.4. Városközpont II. ütem
(művészkávézó) építési
beruházás

Statikai okok miatti
áttervezés,
megváltozott
műszaki tartalom

Hirdetmény
közzététele
nélküli

2013.
november

4.

2013. december

2013. december

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

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat város helyi közösségi autóbusz – közlekedésének biztosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösségi autóbusz –
közlekedés 2015. január 1. napjától történő biztosítása érdekében az Európai Parlament és a
Tanács 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti információs adatokat az Európai
Unió hivatalos lapjában közzéteszi.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. november 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a 3192/1 hrsz-ú ingatlan birtokbaadásáról
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület részére
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul,
hogy
a
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező 3192/1 hrsz-ú beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanon a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület által indított és
finanszírozott -a Magyar Labdarúgó Szövetség által elfogadott és támogatott- beruházást
megkezdje és a terület birtokba adásra kerüljön.
2. A Képviselő-testület felkéri az Egyesületet, hogy a beruházás előrehaladtáról folyamatosan adjon
tájékoztatást, melynek során minden MLSZ-felé történő utalás alkalmával csatolja az önerő
befizetéséről szóló MLSZ igazolást.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a kiértesítésre 2013. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti
lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
(3) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41/B. földszint 1. szám alatti 41 m2 alapterületű komfortos lakást Dr. Karácsonyi Krisztina (sz:
an:) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2013. október 16-tól kezdődően 2014. április
30-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti
jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
(4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2013. november 8.
A szerződés megkötésére: 2013. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/4 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Verner Istvánné egyéni
vállalkozóval a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/4 hrsz-ú, 46 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.) rendelet 3.§ 4. bekezdés ad) pontjában foglaltak alapján az alábbi
feltételekkel hosszabbítja meg:
f)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2013. év november hó 1. napjától
2015. év október hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
g)
a helyiség bérleti díj összege: 791.079.-Ft/év + áfa,
h)
a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a Bérlő köteles megfizetni,
i)
a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
5.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre: 2013. november 15.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(5) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 2. II.
lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú
lakásra az önkormányzati fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI.30.) rendelet 3. §. (4) bekezdésében
megjelölt jogkörében eljárva 2013. november 16. napjától 2014. november 30. napjáig használati
szerződést köt Berkiné Surányi Etelkával (szül.: an.: ), az alábbi feltételekkel:
• 300.000.- Ft nyilatkozat szerinti megfizetése, határidő:szerződéskötés.
• vízszolgáltatás helyreállítása, szolgáltatói szerződés megkötése:
2013. 11. 30.
• áramszolgáltatás helyreállítása, szolgáltatói szerződés megkötése:
2013. 11. 30.
• elektromos-hálózat átvezetékelése:
2013. 11. 30.
• fürdőszoba, konyha felújítása:
2013. 12. 30.
• konyha helyreállítása:
2013. 12. 30.
• fűtés helyreállítása:
2014. 01. 30.
• belső festés:
2014. 02. 28.
• nyílászárók cseréje:
2014. 03. 30.
• szobák parkettázása, bejárati ajtó cseréje:
2014. 04. 30.
(6) A Képviselő-testület és Berkiné Surányi Etelka a lakás helyreállításának költségét és a
lakáshasználati szerződés időtartamára esedékes lakáshasználati díj összegét egyenértékűnek
tartják, ezért a lakáshasználati szerződés idejére lakáshasználati díjat nem kell fizetni.
(7) A Berkiné Surányi Etelka köteles elszámolni a szerződés lejártát megelőzően a felújításra fordított
költségekkel.
(8) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
(9) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ütemezés szerinti
ellenőrzésére.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2013. november 15.
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2014. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. I. emelet 6. ajtószám alatti
lakás megvásárlásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. I.
emelet 6. (Hrsz.: 1583/A/6.) ajtószám alatti lakást a GLOBÁL-VÉP Kft-től (2651 Rétság,
Pusztaszántó u. 1.) 3.400.000.- Ft-os vételáron megvásárolja. A vételár kiegyenlítése az adásvételi
szerződés megkötésével egyidejűleg történik.
2.) A Képviselő–testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. I. emelet 7. ajtószám alatti
lakás megvásárlásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi út 25.
I. emelet 7. (Hrsz.: 1583/A/7.) ajtószám alatti lakást az FHB Életjáradék Zrt-től (1082 Budapest,
Üllői út 48.) 3.800.000.- Ft-os vételáron megvásárolja. A vételár kiegyenlítése az adásvételi
szerződés megkötésével egyidejűleg történik.
Az Önkormányzat vállalja az ivóvíz-szolgáltatás és az elektromos energia-ellátás helyreállításával
kapcsolatos költségeket.
2.) Képviselő–testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és az
adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
az Intézményi tanácsba történő tag delegálásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73§-a alapján létrehozásra kerülő intézményi tanácsokba Fearnhead –
Szabó Letíciát ( szül: ) delegálja.
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. november 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
létszámát az alábbiak szerint módosítja:

1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal létszámát 0,5 álláshellyel csökkenti 1 fő köztisztviselő jogviszonyának
megszüntetésével.

2.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
létszámcsökkentés végrehajtásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal és Balassagyarmat Város Önkormányzata
intézményei létszámának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatalnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint
módosítja:
• Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal:
• Gazdasági Műszaki ellátó Szervezet (GAMESZ):
• Pénzügyi funkció
• Családsegítő és Gyermekjóléti funkció
• Központi Óvoda:
• Szent Erzsébet Idősek Otthona:
Összesen:

+ 3 álláshely
+ 1 álláshely
- 8 álláshely
+ 1 álláshely
- 1 álláshely
- 4 álláshely

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
létszámváltozás végrehajtására vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat – Patvarc és Ipolyszög Étkeztetés, Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgáltatási Társulás feladatellátásához kapcsolódó költségvetési döntések meghozatalára
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az
önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor gondoskodjon a
Balassagyarmat – Patvarc és Ipolyszög Étkeztetés, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatási
Társulás részére átadott feladatokat érintő előirányzatok költségvetésből történő kivezetéséről,
rendezéséről.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a hitellel kapcsolatban felmerülő szükséges döntések meghozatalára
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete – a hatályos közbeszerzési
törvény irányadó rendelkezéseire is figyelemmel - a fennálló likvid hitelkeretét 400.000.000
forintos keretösszegben, változatlan feltételek mellett, a 128/2013 (IX.26.) határozatában
rögzítettek megvalósítása érdekében 2013.12.20. napjáig prolongálja. A folyószámlahitel
prolongációja nem közbeszerzés köteles.
2.) A Képviselő-testület visszavonja a 128/2013. (IX.26.) határozatának 4. pontját és egyben – a
hatályos közbeszerzési törvény irányadó rendelkezéseire is figyelemmel - kezdeményezi a
fennálló MFB ÖKIF hitel rendelkezésre tartási idejének 2014. szeptember 9. napjáig történő
prolongálását. A hitel törlesztése 2014. szeptember 05. napjával kezdődik, a futamidő és egyéb
feltételek változatlanul hagyása mellett. A meghosszabbított futamidejű hitel és járulékai
visszafizetését az önkormányzat a futamidő alatti évek költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
3.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére; szükséges szerződések aláírására.
Határidő: 1. pont tekintetében 2013. október 31.
2. pont tekintetében 2013. november 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
új börtön építésének kezdeményezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal kezdeményezi Magyarország Miniszterelnöke felé új börtön létesítését
Balassagyarmaton .
2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. november 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Települési Értéktár létrehozásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete létrehozza a Balassagyarmati
Települési Értéktárat.
2.) A képviselő – testület a Balassagyarmati Települési Értéktár Bizottságba az alábbi szervezetek
képviselőt jelöli:
- Balassagyarmat város alpolgármestere
- Balassagyarmat Város Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport bizottságának elnöke

- Madách Imre Város Könyvtár által delegált személy
- Mikszáth Kálmán Művelődési Központ által delegált személy
- Honismereti Kör által delegált személy
3.) A képviselő – testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát.
4.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző
Melléklet

A BALASSAGYARMATI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (1)-(3) bekezdése
alapján létrehozza a Balassagyarmati Települési Értéktárat, megalakítja a Balassagyarmati Értéktár
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), és az alábbiak szerint megállapítja a Bizottság szervezeti és
működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ):
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Balassagyarmati Települési Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.
3. A bizottság létszáma: 5 fő
II.
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Korm. rendelet tartalmazza.
III.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2.A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és
júliusában) tartja.
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.)
beszámol tevékenységéről Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének.
4.A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az
előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az
ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is
összehívható.
5.A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a
www.balassagyarmat.hu honlapon keresztül tájékoztathatja.
6.A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben
a napirend szóban is előterjeszthető.

7.A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja
helyettesíti.

IV.
A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI
1.A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte
szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
2.Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre,
melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
3.A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
4.A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5.A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót,
valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a
testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
V.
A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA
1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában
hozza.
2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a
szavazástól.
3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal
kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a BTÉBH (Balassagyarmati Települési
Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
5. Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.
VI.
A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a) az ülés időpontját és helyét,
b) a jelenlévők nevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
d) a tanácskozás lényegét,
e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását,
véleményét,
f) a szavazás számszerű eredményét és
g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
b) az írásban benyújtott kiegészítés,
c) a jelenléti ív.
3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Balassagyarmat Város
Önkormányzati Közös Hivatal biztosítja.
VII.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján
aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő
költségek megtérítésére jogosultak.

VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Ez a szabályzat 2013. november 1. napján lép hatályba.
2.

Jelen szabályzatot Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2013.
(X.31.) számú határozatával fogadta el.

Balassagyarmat, 2013. október 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2013.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Horváth Endre Kiadványi
Alapítvány számára a Változó Ipoly-völgy című kiadvány megjelentetéséhez 150.000.-, azaz
egyszáz-ötvenezer forintos támogatás nyújt.
2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa,
valamint a támogatott alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2013. november 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/.
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2013.(IX.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése I.-III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét
képező 1-8. számú mellékleteket - elfogadja.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. decemberi ülésre gondoskodjon a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 48/2013 (IV.25.) határozat
felülvizsgálatának elkészítéséről.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében 2013. november 30.
2. pont tekintetében a 2013. decemberi képviselő – testületi ülés

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2013.(XI.28.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való
továbbműködéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való továbbműködését és
elfogadja a határozat mellékletében foglalt alapító okiratot.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pont tekintetében a 2013. december 30.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2013.(XI.28.) határozata
a Balassagyarmat hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának 2013. évi ellátásáról szóló
beszámoló jóváhagyásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának 2013. évi ellátásáról szóló
beszámolót.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pont tekintetében a 2013. december 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2013.(XI.28.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-ben üzletrész értékesítéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-ben 100.000.- Ft / település értéken üzletrész
értékesítésről tárgyaljon települési önkormányzatokkal.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről a soron következő
képviselő – testületi ülésen számoljon be.

Határidő:

Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
a tárgyalások lezárására a képviselő – testület 2013. decemberi ülésére

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2013. (XI.28.) határozata
a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, mint az átalakuló Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft ( átalakulás után Balassagyarmati Városüzemeltetési non-profit Kft) 100%-os
tulajdonosa 2014. január 1. napjától a jelen határozat mellékletében foglalt – módosításokkal,
egységes tartalommal - 2021. december 31. napjáig terjedő határozott időre szólóan jóváhagyja a
közszolgáltatási szerződést a szilárd hulladékbegyűjtésére és szállítására vonatkozóan.
2./ A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezető igazgatót a szükséges intézkedések
megtételére és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására.
Határidő: szerződéskötés vonatkozásában 2013. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2013.(XI.28.) határozata
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 2014.
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.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pontban: 2013. december 31.
3. pontban: folyamatos

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2013.(XI.28.) számú határozata
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat
Kirendeltsége 2013. évi beszámolójának jóváhagyására
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi
Szervezete) 2013. évre vonatkozó beszámolóját, a határozat mellékletében foglalt tartalommal.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2013.(XI.28.) 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, 2014. év január hó 01. napjától
2014. 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.
a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a Bérlő hat havi egyenlő
részletben köteles megfizetni,
e.
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,
f.
a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás
alapján fizeti.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2013. december 5.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2013.(XI.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának
a 2014-2020 közötti EU fejlesztési időszak balassagyarmati projekt javaslatairól
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért Balassagyarmat város önkormányzata 2014-2020 közötti EU fejlesztési időszak
projekt javaslataival.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
182/2013.(XI.28.) határozata
a hitellel kapcsolatban felmerülő szükséges döntések meghozatalára
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 200.000.000 forintos
adósságmegújító hitel felvételével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi :
• a hitel felvételéből eredő adósságszolgálat a már meglévő kötelezettségekkel együtt sem
haladja meg a törvényes korlátot a hitel futamideje alatt,
• a jelen hitelügylet nem közbeszerzés köteles,
• a hitel felvétele az önkormányzatokra vonatkozó stabilitási törvényi előírásoknak megfelel,
• a 709/10 hrsz-ú autóbusz pályaudvar megnevezésű ingatlan továbbra sem képezi az
önkormányzati törzsvagyon részét és forgalomképes.
2./ A Képviselő-testület a hitel fedezetként a 709/10 hrsz-ú autóbusz pályaudvar megnevezésű
ingatlant ajánlja fel.
3./ A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére; szükséges szerződések aláírására.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2013.(XI.28.) határozata
a GAZDA-KENYÉR Kft.-vel a Rákóczi u. 18. szám alatti
36 m2 alapterületű helyiségre kötött
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GAZDA-KENYÉR Kft.-vel (2660
Balassagyarmat, Rákóczi u. 74.sz. ) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatt lévő 510/A/1
hrsz alatt lévő összesen 60 m2 alapterületű helyiségből 36 m2 alapterületű helyiségre 2015.
december hó 31. napjáig szóló helyiségbérleti szerződést, 2013. december hó 31. napjával közös
megegyezéssel az alábbi feltételekkel szünteti meg:
a)
a helyiséget 2014. január hó 03. napjáig vissza kell adni,
b)
a helyiségbérleti díját 2013. december hó 31. napjáig meg kell fizetni,
c)
a befizetett óvadék összege 236.250.-Ft a GAZDA-KENYÉR Kft. részére nem kerül
visszafizetésre,
d)
a Képviselő-testület a Kft., mint Bérlő által a helyiségben elvégzett felújítási munkák
összes költségéből a bruttó: 1.143.141.-Ft-ból, mint Bérbeadót terhelő felújítási
munkákra bruttó: 181.686.-Ft összeget ismer el.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre: 2013. december 06.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2013.(XI.28.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. I. emelet 5. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41/B. I. emelet 5. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati
fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó
feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet
12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához szükséges intézkedések
megtételére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a
pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze
be.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2013. december 6.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2013.(XI.28) határozata
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 Vígh Dávid, 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2013.(XI.28) határozata
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 Bálint Lili, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György
Tagiskolája 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2013.(XI.28) határozata
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 Szvetlik Katalin, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolája 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2013.(XI.28) határozata
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 Pákozdi Ferenc, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolája 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2013.(XI.28) határozata
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 Kiss Noel Valentin, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolája 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2013.(XI.28) határozata
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 Pálok Vanessza, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolája 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2013.(XI.28.) határozata
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 Keresztúri Patrik, 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2013.(XI.28) határozata
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a
Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2./

A Képviselő-testület támogatja, hogy Hegedűs Bálint, a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó
Lőrinc Tagiskolája 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2013.(XI.28.) határozata
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 Fekete Koppány, a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó
Lőrinc Tagiskolája 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2013.(XI.28) határozata
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel
támogatásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a
Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

2./

A Képviselő-testület támogatja, hogy Szabó Csaba, a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó
Lőrinc Tagiskolája 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 2013. december 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/ 2013.(XII. 19.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját megtárgyalta és azt az 1 - 3. számú mellékletek szerint
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület változatlanul kiemelt fontosságúnak tartja az önkormányzat
működőképességének megőrzését, az adósságszolgálat teljesítését és a jogszabályi kötelezettségen
alapuló feladatok teljesítését.
3./ A fejlesztési önerő csökkentése érdekében, valamennyi pótlólagos forrás kiegészítő pályázati
lehetőséget igénybe kell venni. A megvalósítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a
költségek a tervezett mértéken belül maradjanak.
4./ A pályázati tevékenység keretében új pályázat benyújtására csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz a
már folyamatban lévő fejlesztések mellett is rendelkezésre áll a szükséges önkormányzati forrás.
5./ Pályázatot benyújtani elsősorban a tartósan kötelező önkormányzati feladatellátás színvonalának,
gazdaságosságának javítása és a munkahelyteremtés érdekében kell.

Határidő: a 2014. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2013.(XII.19.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal
a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2013. december 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2013. (XII. 19.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati jogviszonyának rendezéséről
1.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet alapján
Baranyi Dezsőné (szül.; an.:) Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti –
32 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú – lakás lakáshasználójával 2014. január 1-től 2014.
december 31-ig – szociális alapon – a lakáshasználati szerződést meghosszabbítja, az alábbi
feltétellel:
- a lakás előző bérlője által felhalmozott 167.536.- Ft-os tartozást – tartozásátvállalás okán
- 15.000.- Ft/hó törlesztéssel.
A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a kiértesítésre 2013. december 30.
a szerződés megkötésére: 2014. január 7.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
198/2013.(XII.19.) határozata
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 3. ajtószám alatti lakás

lakáshasználati jogviszonyának rendezéséről

1.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet alapján
Jónás Józsefné (szül.; an.: ) Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 3. ajtószám alatti – 44
m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú – lakás lakáshasználójával 2014. január 1-től 2014.
december 31-ig – szociális alapon – a lakáshasználati szerződést meghosszabbítja.
A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a kiértesítésre 2013. december 30.
a szerződés megkötésére: 2014. január 7.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

/: Medvácz Lajos :/
/: dr. Varga Andrea:/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2013.(XII.19.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
88. § -a alapján Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12.) társulási megállapodását 2014. január 1. hatállyal a határozat mellékletét
képező módosító okirat szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt társulási megállapodás
módosításáról szóló döntést, küldje meg a Társulási Tanács Elnökének.
Határidő: 2013. december 23.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2013. (XII.19.) határozata
a Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciója
és Cselekvési Tervének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Ifjúságpolitikai
Koncepciója
és Cselekvési Tervét a mellékelt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Ifjúságpolitikai Koncepció és Cselekvési Terv
elfogadásáról értesítse az Ifjúsági Kerekasztal tagjait.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Határidő: 2013. január 31.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2013. (XII.19.) határozata
a nevelési-oktatási intézményében a gyermekek és a tanulók számára biztosítandó étkeztetési
feladatok ellátásához szükséges konyhai eszközök térítésmentes átadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete kezdeményezi a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdésében
rögzített feladatok ellátásához szükséges, a balassagyarmati Madách Imre Kollégiumban
található konyhai eszközök térítésmentes tulajdonba adását az MNV Zrt részéről Balassagyarmat
Város Önkormányzata részére.

2.

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve esetlegesen a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét –
megtérítését.

3.

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

Határidő:
Felelős:

2014. január 1.
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
202/2013.(XII.19.) határozata
a hitellel kapcsolatban felmerülő szükséges döntések meghozatalára
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 100.000.000 forint összegű, 5
éves futamidejű fejlesztési célhitel felvételével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi :
• a hitel felvételéből eredő adósságszolgálat a már meglévő kötelezettségekkel együtt sem
haladja meg a törvényes korlátot a hitel futamideje alatt,
• a jelen hitelügylet nem közbeszerzés köteles,
• a hitel felvétele az önkormányzatokra vonatkozó stabilitási törvényi előírásoknak megfelel,
• a hitel fedezeteként a helyi adó, helyben maradó gépjárműadó bevételek, a helyi
önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása, és egyéb
támogatások (a továbbiakban együtt: Központi Támogatás) a hitelt nyújtó pénzintézetre
engedményezi,
• a hitel futamideje alatt a hitel éves adósságszolgálatát betervezi mindenkori költségvetésébe
• a polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására
• a képviselőtestület tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1-2-13-4100-0333-5 számú
célhitelszerződés a szerződő felek részéről aláírásra kerül, az 1-2-09-4100-0418-4 számú
MFB ÖKIF hitel szerződésmódosítása nem kerül megkötésre,
• a képviselőtestület tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1-2-09-4100-0418-4 számú MFB
ÖKIF hitel szerződésmódosítás a szerződő felek részéről aláírásra kerül, a 1-2-13-4100-03335 számú célhitelszerződés nem kerül megkötésre

2./ A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére; szükséges szerződések aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2013.(XII.19.) határozata
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő
Kft. ügyvezetőjének 2014. január 1. napjától 2014. június 30. terjedő időszakra Juhászné
Gajzinger Ágnes Balassagyarmat, Leiningen u. 30/a szám alatti lakost választja.
Az ügyvezető a feladatát megbízás keretében, díjazás nélkül látja el.

2.

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

Határidő:
Felelős:

2014. január 1.
Juhászné Gajzinger Ágnes ügyvezető,
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2013.(XII.19.) határozata
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft ügyvezetője számára jutalom adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat
Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 2013. évben végzett tevékenységéért 280.000.- forint
összegű jutalom adományozásáról dönt.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Juhászné Gajzinger Ágnes ügyvezető
Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2013.(XII.19.) határozata
a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
megválasztásáról és a kuratórium elnöke és tagjai megbízatásának meghosszabbításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért” Közalapítvány kuratórium
elnökének:
ÁDÁM GYÖRGY FERENC – Sántha K. u. 4. szám alatti lakosnak,
tagjainak:
NAGY LÁSZLÓ – Bíró J. u. 14.
GERE JÓZSEF – Jókai u. 33.
JANCSÓ LÁSZLÓ – Gábor Á. u. 12.
BUZÁS ZSOLT – Daróczi u. 18.
HUSZÁR PÉTER PÁL – Jószív u. 35.
TÓTH ZOLTÁN – Arany J. u. 8. III/26.
BÁRÁNYNÉ DR. BALÁZS MÁRIA – Trikál u. 9. és
JAMRIK ZSOLT – Nyírjes puszta 2.
szám alatti lakosnak megbízatását meghosszabbítja a 2014. január hó 01. napjától 2017.
december hó 31. napjáig terjedő időtartamra.
2.) A Képviselő-testület a felügyelő bizottság
elnökének:
JAGYUT PÉTER – Dózsa Gy. u. 7. szám alatti lakosnak,
tagjainak:
ZSIDAI LÁSZLÓ – Török I. u. 22.,
SZTANCSIK JÓZSEF – Török I. u. 5.,
szám alatti lakosoknak a megbízatását 2014. január hó 01. napjától 2017. december hó 31.
napjáig terjedő időszakra meghosszabbítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2013./XII.19./ határozata
a „Palócország Fővárosáért 99” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról,
valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai megbízatásának
meghosszabbításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Palócország Fővárosáért 99”
Közalapítvány kuratórium
elnökének:
DEÁK SÁNDOR PÁL – Váci M. u. 41. szám alatti lakosnak,
tagjainak:
DÉNES ANDREA – Viola u. 10.,
MOÓR MÁTYÁS – Balassa u. 5. I/4.,
CSEMAN PÁL – Ipolyszög, Halász u. 14.,
FARKAS EGONNÉ – 2671 Őrhalom ifjúság u.26.
IFJ FÉNYES BALÁZS – Balassa u. 5. és
POLONKAI ERZSÉBET – Bartha E. u. 19.
szám alatti lakosnak megbízatását meghosszabbítja a 2014. január hó 01. napjától 2017.
december hó 31. napjáig terjedő időszakra.
2.

A Képviselő-testület a felügyelő bizottság
elnökének:
MAJDÁN BÉLA – Dózsa Gy. u. 7. szám alatti lakosnak,
tagjainak:
DR. KECSKEMÉTHY GYULÁNÉ – Török I. u. 22.,
PALIK FERENC – Hunyadi u. I/5.,
MEDVÁCZ LAJOS FERENC – Akácfa utca 2.

szám alatti lakosoknak a megbízatását meghosszabbítja és felügyelő bizottság tagjává
GRAMANTIK ESZTER – Ipolypart u. 55/D II/2.
szám alatti lakost a megválasztja.
A megválasztás és meghosszabbítás 2014. január hó 01. napjától 2017. december hó 31.
napjáig terjedő időszakra szól.
3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2013.(XII.19.) h a t á r o z a t a
"BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
DR. SZABÓ GÉZA kórházigazgató főorvos
részére,
aki kitartó szakmai munkájának, erőteljes érdekérvényesítő tevékenységének és empatikus
magatartásának köszönhetően elévülhetetlen érdemeket szerzett a Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézet mindennapi működésében, aki köztiszteletben álló polgárként aktívan részt vesz a
város közéletében
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2014. 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: 2014. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2013.(XII.19.) h a t á r o z a t a
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
TÓTH GÁBOR – erdőmérnök, gazdasági és termelési vezérigazgató-helyettes
részére
aki szakmai hozzáértésével, racionális döntéseivel és újszerű vezetői módszerivel kiemelkedő
szerepet játszott az Ipoly Erdő Zrt sikereinek elérésében, és meghatározó szerepe volt a
fejlesztésekhez és működéshez szükséges források megteremtésében

a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2014. 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: 2014. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2013.(XII.19.) h a t á r o z a t a
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
BALÁZS PÁL – fizika-kémia szakos nyugalmazott középiskolai tanár
részére
aki egész pedagógusi pályafutása során a nevelni – tanítani - oktatni hármas elvet vallotta,
pedagógusként egyetlen cél, a diákok maximális „kiszolgálása” vezérelte,
jelentős szerepe volt az Iskola közösségi életében, nevéhez fűződik a fotószakkör létrehozása,
lehetővé téve ezzel az Iskola és Városunk eseményinek megörökítését
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2014. 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: 2014. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2013.(XII.19.) h a t á r o z a t a
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a BALASSAGYARMATÉRT BARÁTI KÖR

részére
aki honlapjának működtetésével lehetőséget teremt Balassagyarmat Város eseményeinek nyomon
követésében, továbbá a szülőföld és az elszármazottak közötti közvetlen kapcsolat kialakításában is
meghatározó szerepet játszik
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2014. 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: 2014. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2013.(XII.19.) h a t á r o z a t a
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a KÁBEL SE FÉRFI KÉZILABDA CSAPAT
részére
aki évtizedeken át tartó sikeres működésén túl történelmet írt Balassagyarmat város sportéletében,
szereplésük egyedülálló sikert jelentett a város csapatsportjában, teljesítményük elismerésre méltó
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2014. 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: 2014. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2013.(XII.19.) h a t á r o z a t a

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft
részére
aki tevékenységével hosszú ideje városunk gazdasági és társadalmi fellendülését szolgálja,
Munkahely megőrző programjával, a környezetvédelem terén tett erőfeszítéseivel, továbbá a gyártási,
tervezési, kereskedelmi tevékenységével kiemelkedő sikereket ért el az innováció területén, a
nemzetközi piacon is megállva helyét
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2014. 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: 2014. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2013. (XII.19.) határozata
a „Horváth Endre- díj” adományozásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tornay Júliannát, Tornay Endre
András hagyatékának ápolásáért - a városhoz kötődő egyedi és magas színvonalú
szobrászművészeti tevékenységének elismeréseként - „Horváth Endre- díj”-ban részesíti.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2014. évi Madách-ünnepség
keretében rendezett ünnepségen adja át.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

