
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
2014. év 

 
1/2014.(I.10.) Civitas Fortissima Múzeum létrehozása érdekében együttműködési megállapodás 

jóváhagyására 
 
2/2014.(I.10.) a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás felhasználására 
 
3/2014.(I.10.) a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása” tárgyú pályázat benyújtására 
 
4/2014.(I.16.) Balassagyarmat Város Önkormányzat adósságának a Magyar Állam által történő 

átvállalásáról 
 
5/2014.(I.16.) a Balassagyarmati Kábel Se támogatásáról 
 
6/2014.(I.30.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft-ben üzletrész értékesítés 

jóváhagyásáról 
 
7/2014.(I.30.) a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és átminősítéséről 
 
8/2014.(I.30.) a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlan megosztásával kialakításra kerülő 112 m2 

területű ingatlan elidegenítéséről 
 
9/2014.(I.30.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. I. emelet 5. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
10/2014.(I.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 18. I. emelet 4. ajtószám alatti lakás megvásárlásáról 
 
11/2014.(I.30.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
 
12/2014.(I.30.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 6. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

jogviszonyának rendezéséről 
 
13/2014.(I.30.) A KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
14/2014.(I.30.) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
15/2014.(I.30.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 
 
16/2014.(I.30.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft-vel kötött kommunikációs 

együttműködési program felülvizsgálatára 
 
17/2014.(I.30.) 2. számú balassagyarmati székhelyű országgyűlési egyéni választókerületi bizottság 

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
18/2014.(II.27.) Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
19/2014.(II.27.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
20/2014.(II.27.) a Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról 
 
21/2014.(II.27.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 
 



22/2014.(II.27.) az IXL-531 forgalmi rendszámú tehergépkocsi térítésmentes átruházásáról 
 
23/2014.(II.27.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
24/2014.(II.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
25/2014.(II.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti lakás 2014. március 31-én 

lejáró bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
26/2014.(II.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. fsz. 2. ajtószám alatti lakás-használati 

jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
27/2014.(II.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló lakások 

hasznosításáról 

 
28/2014.(II.27.) a Szent Imre Diáksport Egyesület sporttelep felújítási pályázatához tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozat megadásáráról 
 
29/2014.(II.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról  
 
30/2014.(II.27.) a KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú pályázat benyújtásának 
támogatásáról 

 
31/2014.(II.27.) az Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatáról 
 
32/2014.(II 27.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról  
 
33/A/2014.(III.17.) Balassagyarmat városban a nemzetiségi szavazókör tagjainak megválasztásáról 
 
33/2014.(III.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
34/2014.(III.27.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról a Magyar 

Labdarúgó Szövetség Nógrád Megyei Igazgatósága részére 
 
35/2014.(III.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakások 

hasznosításáról 
 
36/2014.(III.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
37/2014.(III.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
 
38/2014.(III.27.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti lakás-használati 

jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
39/2014.(III.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére 

vonatkozó döntésének megerősítéséről 
 
40/2014.(III.27.) a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó 

hozzájárulás igényléséről 
 
41/2014.(III.27.) a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról 
 
42/2014.(III.27.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 



 
43/2014.(III.27.) a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának módosításáról 
 
44/2014.(III.27.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
 
45/2014.(III.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata alapító okiratának módosításáról 
 
46/2014.(III.27.) Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 
47/2014.(III.27.) Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
48/2014.(III.27.) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
49/2014.(IV.24.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 

2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
50/2014.(IV.24.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
51/2014.(IV.24.) a szkíta emlékmű elhelyezésére szolgáló terület kijelöléséről 
 
52/2014.(IV.24.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
53/2014.(IV.24.) a Balassagyarmat, Kábelgyári út és Algőver utca közötti összekötő út létesítéséhez 

szükséges területrendezéssel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokról  
 
54/2014.(IV.24.) a Balassi Bálint Gimnázium (pedagógiai szakszolgálati feladat (gyógytestnevelés) 

törlése) tárgyú átszervezés véleményezéséről 
 
55/2014.(IV.24.) a Kiss Árpád Általános Iskola (a pedagógiai szakszolgálati feladat törlése) tárgyú 

átszervezés véleményezéséről 
 
56/2014.(IV.24.) a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája (a pedagógiai szakszolgálati 

feladat – fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése) tárgyú átszervezés 
véleményezéséről 

 
57/2014.(IV.24.) a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája (a pedagógiai szakszolgálati 

feladat – fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés – törlése) tárgyú átszervezés 
véleményezéséről 

 
58/2014.(IV.24.) a Kiss Árpád Általános Iskola  (a pedagógiai – szakmai szolgáltatás (tanulmányi, 

sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása) feladat - törlése) 
tárgyú átszervezés véleményezéséről 

 
59/2014.(IV.24.) a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája (a pedagógiai – szakmai 

szolgáltatás (tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
összehangolása) feladat törlése) tárgyú átszervezés véleményezéséről 

 
60/2014.(IV.24.) a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája (a pedagógiai – szakmai 

szolgáltatás (tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
összehangolása) feladat törlése) tárgyú átszervezés véleményezéséről 

 
61/2014.(IV.24.) a Kiss Árpád Általános Iskola átalakítása szétválással, kiválással tárgyú átszervezés 

véleményezéséről 
 
62/2014.(IV.24.) a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása „Városi épített örökség 

megőrzése” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 



63/2014.(IV.24.) a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása „Vidéki épített örökség 
megőrzése” tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
64/2014.(IV.24.) a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás felhasználása módosításának 

kezdeményezéséről 
 
66/2014.(IV.28.) a Balassagyarmati Sportcsarnok bővítéséről 
 
66/2014.(V.16.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 
67/2014.(V.16.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 
68/2014.(V.16.) a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
69/2014.(V.16.) a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról 
 
70/2014.(V.16.) a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról 
 
71/2014.(V.16.) a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
72/2014.(V.16.) a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 
 
73/2014.(V.29.) a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 

Intézményvezető beosztás ellátásáról szóló pályázat véleményezésére 
 
74/2014.(V.29.) a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
75/2014.(V.29.) a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról 
 
76/2014.(V.29.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 
 
77/2014.(V.29.) a Gyarmati Média Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 
78/2014.(V.29.) a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
79/2014.(V.29.) a Gyarmati Média Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról 
 
80/2014.(V.29.) a Gyarmati Média Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 
 
81/2014.(V.29.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
82/2014.(V.29.) a Pécsi Direkt Kft-vel a Rákóczi u. 25. szám alatti helyiségre kötött helyiségbérleti 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
 
83/2014.(V.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
84/2014.(V.29.) a 2013. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
85/2014.(V.29.) hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez 
 
86/2014.(V.29.) az „AGORA” Balassagyarmati Kulturális és Turisztikai Központ” tárgyú pályázat 

megvalósításához szükséges szerződések megkötéséről 
 
87/2014.(V.29.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentéséről 



 
88/2014.(V.29.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
89/2014.(V.29.) Balassagyarmat Város Sportkoncepciójának elfogadásáról 
 
90/2014.(V.29.) az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2013. évre 

nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított 
összeg felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
91/2014.(V.29.) Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 

2013. évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
92/2014.(V.29.) a 2013. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
93/2014.(V.29.) a 2014. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
 
94/2014.(V.29.) Magos Munk Dezső építész tiszteletére emléktábla állításáról 
 
95/2014.(V.29.) a 2014. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi 

támogatások meghatározásáról 
 
96/2014.(V.29.) a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft taggyűlésén történő képviseletről 
 
97/2014.(VI.26.) a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
98/2014.(VI.26.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20 tt. 8. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
99/2014.(VI.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
100/2014.(VI.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti lakás-használati 

jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
101/2014.(VI.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
102/2014.(VI.26.) az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2014. évi 

elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
103/2014.(VI.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
104/2014. (VI.26.) Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről 
 
105/2014.(VI.26.) Központi Óvoda 2014- 2015 évi munkatervének véleményezéséről 
 
106/2014.(VI.26.) a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
107/2014.(VI.26.) a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
108/2014.(VI.26.) a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének díjazásáról 
 
109/2014.(VI.26.) a „Volt buszmegálló” épületének megszerzéséről 
 
110/2014. (VI.26.) „KEOP-2014-4.10.0 jelű pályázatok benyújtásáról 
 



111/2014.(VI.26.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatannal kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
112/2014.(VII.08.) „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 

konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3.-2014 számú pályázati felhívás benyújtásáról 
 
113/2014.(VII.08.) az Informatikai Biztonsági Szabályzat kiegészítéséről 
 
114/2014.(VII.08.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft törzstőkéjének megemeléséről 
 
115/2014.(VII.08.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft könyvvizsgálójáról 
 
116/2014.(VII.08.) közszolgáltatási szerződés elfogadására 
 
117/2014.(VII.08.) állami tulajdonú ingatlan tulajdonba kéréséről 
 
118/2014.(VIII.22.) helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
119/2014.(VIII.22.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
120/2014.(VIII.22.) a volt Vármegyeháza épületén történő emléktábla állításáról 
 
121/2014.(VIII.22.) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának 

módosításáról 
 
122/2014.(VIII.22.) a Gyarmati Média Non-profit Kft alapító okiratának módosításáról 
 
123/2014.(VIII.22.) a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

gyermekétkeztetési feladatainak átvételére 
 
124/2014.(VIII.22.) a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
125/2014 téves számozás miatt nincs. 
 
126/2014.(IX.05.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
127/2014.(IX.05.) a tanuszoda helyszínének kijelölésére 
 
128/2014.(IX.05.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló 111/2014 (VI.26.) határozat módosításáról 
 
129/2014.(IX.05.) a Szent István Király Alapítvány támogatásáról 
 
130/2014.(IX.25.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnoksága valamint Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság beszámolójának elfogadására  

 
131/2014.(IX.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
 
132/2014.(IX. 25.) a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó 

hozzájárulás igényléséről  
 
133/2014.(IX. 25.) a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokról elnevezésű, 2014. évi kiegészítő támogatásra 
vonatkozó pályázat benyújtásáról  

 



134/2014.(IX.25.) Hugyag Község Önkormányzatának a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási 
Intézményi Társulásba való felvételi kérelmének elbírálásáról 

 
135/2014.(IX.25.) a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013 – 2014 évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
136/2014.(IX.25.) a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 
 
137/2014.(IX.25.)  a Rákóczi u. 31. szám alatti  1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti szerződés meghosszabbításáról  
 
138/2014.(IX.25.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
139/2014.(IX.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 2. ajtószám alattilakás bérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
140/2014.(IX. 25.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alattilakás-használati 

jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
141/2014.(IX. 25.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
142/2014.(IX.25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
143/2014.(IX.05.) a Palócország Fővárosáért Közalapítvány támogatásáról 
 
144/2014.(IX.25.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 
145/2014.(IX.25.) a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázati kiírásáról 
 
146/2014.(IX.25.) a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás 2013 – 2014 évi beszámolójának elfogadásáról 
 
147/2014.(IX.25.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2013 – 2014 évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 
148/2014.(IX.25.) a Városi Sportintézmények intézményvezetői állás betöltésére szóló pályázat 

kiírásáról 
 
149/2014.(IX. 25.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
150/2014.(IX. 25.) Eisler László méltányossági ápolási díj iránti kérelmének elbírálásáról 
 
151/2014.(IX.25.) Csernák Tamás ápolási díj megszüntetésének elbírálásáról 
 
152/2013.(IX.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 
 
153/2014.(X.20.)  MEDVÁCZ LAJOS FERENC polgármester illetményének megállapításáról 
 
154/2014.(X.20.) MEDVÁCZ LAJOS FERENC polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
155/2014.(X.20.) Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alpolgármesterének megválasztásáról 
 
156/2014.(X.20.) Csach Gábor Lóránt alpolgármester illetményének megállapításáról 
 



157/2014.(X.20.) Csach Gábor Lóránt alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
158/2014.(X.20.) az Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
159/2014.(X.20.) Városüzemeltetési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
160/2014.(X.20.) a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
161/2014.(X.20.) a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
162/2014.(X.20.) a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
163/2014.(X.30.) Nógrád Megye Közgyűlésének Balassagyarmatra költözésével kapcsolatos 

döntések meghozataláról 
 
164/2014.(X.30.) az önkormányzati tulajdonú épületek 2015. évi felújítási tervének jóváhagyásáról 
 
165/2014.(X.30.) a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott 

„Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, 
SH/3/30 azonosítási számú pályázatban foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése 
a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
166/2014.(XI.27.) a Városi Sportintézmények vezetőjének megbízására 

 
167/2014.(XI.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I.-III. negyedévi 

teljesítéséről 
 

168/2014. (XI.27.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. és a Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek  hasznosításáról 

 
169/2014.(XI.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 

170/2014.(XI.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 
hasznosításáról 

 
171/2014.(XI.27.) a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 31. tt. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 

172/2014.(XI.27.) a Balassagyarmat Rákóczi u. 33. szám alatti 1533/A/2 hrsz-ú helyiség 
hasznosításáról a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
részére 

 
173/2014.(XI.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
 

174/2014.(XI.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 
2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról 

 
175/2014.(XI.27.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 

bizottsági tagjainak megválasztásáról 
 

176/2014.(XI.27.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 
módosításáról 

 
177/2014.(XI.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás használati 

jogviszonyának meghosszabbítására  
 



178/2014.(XI.27.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvétel támogatásáról 

 
179/2014.(XI.27.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvétel támogatásáról 
 

180/2014.(XI.27.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvétel támogatásáról 

 
181/2014. (XI.27.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvétel támogatásáról 
 

182/2014.(XI.27.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvétel támogatásáról 

 
183/2014. (XI.27.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvétel támogatásáról 
 

184/2014.(XI.27.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvétel támogatásáról 

 
185/2014.(XII.19.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 2. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
186/2014.(XII.19.)  a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról a Madách 

Irodalmi Társaság részére 
 
187/2014.(XII.19.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4/A. fsz. 7. ajtószám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
188/2014.(XII.19.) a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti lakásra vonatkozó 

bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
189/2014.(XII.19.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti lakás 

lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról 
 
190/2014.(XII.19.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft átköltözés II. ütemének fedezet 

biztosításáról 
 
191/2014.(XII.19.) a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
192/2014.(XII.19.) a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat elbírálásáról 
 
193/2014.(XII.19.) Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről 
 
194/2014.(XII.19.) a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megkötésére 
 
195/2014.(XII.19.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

 
196/2014.(XII.19.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Dr. Csekey László) 
 
197/2014.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dr. Hausel Sándor) 
 
198/2014.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dr. Kiss Tamás) 
 
199/2014.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Herczeg Hajnalka) 



 
200/2014.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Horthy István) 
 
201/2014.(XII.19.) a „Horváth Endre” díj adományozásáról 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2014.(I.10.) határozata 
Civitas Fortissima Múzeum létrehozása érdekében együttműködési megállapodás  

jóváhagyására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal együttműködési megállapodást köt a Civitas Fortissima Múzeum létrehozása 
érdekében az Ipoly – Erdő Zrt-vel, a Közép – Európai Média Intézet Kft-vel, a Balassagyarmati 
Városfejlesztő Kft-vel, valamint a Balassagyarmat Fejlesztéséért Közalapítvánnyal. 
 

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

Határidő: az együttműködési megállapodás aláírására 2014. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
MELLÉKLET 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
Alulírott együttműködő partnerek (későbbiekben partnerek): az Ipoly Erdő Zrt. 2660 Balassagyarmat 
Bajcsy-Zsilinszky út 10., képviseli: Kiss László vezérigazgató, Balassagyarmat Város 
Önkormányzata 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12., képviseli: Medvácz Lajos 
polgármester, a Közép-európai Média Intézet Kft. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zs. út 1. képviseli: 
Matúz Gábor igazgató és a Civitas Fortissima Kör, 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd út 1., 
képviseli: dr. Szakács Zoltán elnök megállapodnak az alábbiakban: 
 
1. Partnerek megállapodnak abban, hogy továbbfejlesztik a város identitását jelentős mértékben 
szimbolizáló 1919. januári 29-i honmentő harcoknak emléket állító, a Közép-európai Média Intézet Kft. 
és a városhoz kötődő polgárok támogatásával az önkormányzat tulajdonában lévő Madách 
Filmszínház (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) épületében 2011. január 28-án megnyílt 
Civitas Fortissima Múzeum/Hősök Terme (gyűjtemény és kiállítóhely) elnevezésű kulturális projektet, 
és egy új Civitas Fortissima Múzeum (továbbiakban: múzeum) létrehozásával kibővítik a közös 
szándék szerint az ország trianoni feldarabolása ellen küzdő magyarság eseményeit, valamint – 
egyebek mellett – Baráti Huszár Aladár és Tormay Cecile emlékét bemutató, ápoló és kutatóhely 
funkcióval is. 
 
2. Partnerek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt cél érdekében együttműködnek a 
pályázati lehetőségek feltárása, elnyerése, ill. egyéb anyagi források és szakmai támogatások 
megszerzésében. 
 
3. Az Ipoly Erdő Zrt. a tulajdonában álló 167/1. hrsz., természetben Balassagyarmat Széchenyi u. 13. 
szám alatti ingatlan egy részében lehetőséget biztosít az 1. pontban megjelölt múzeum méltó 
áthelyezésére, továbbfejlesztésére, ahhoz a közösen egyeztetett tervek alapján való építési 
kivitelezési munkákkal járul hozzá.   
 
4. Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja, hogy intézményein, cégein ill. alapítványain 
keresztül 1. pontban megjelölt múzeum elkészültétől annak működtetésében, a gyűjtemény 
gyarapításában, szakmai munkájában közreműködik. Ennek mértékéről és módjáról a működési 
költségek pontos ismeretekor külön megállapodásban rendelkezik. 
 



5. Közép Európai Média Intézet Kft. vállalja, hogy a tulajdonában lévő Civitas Fortissima 
Múzeum/Hősök Terme (gyűjtemény és kiállítóhely) gyűjteményét, valamint egyéb berendezési tárgyait 
(utóbbiakat a szükséges mértékben) a múzeum rendelkezésére bocsátja, részt vesz az intézmény 
szakmai munkájában és gyűjteménye gyarapításában, szerepet vállal a múzeum működtetésében – 
egy későbbi külön megállapodás alapján. 
 
E megállapodást partnerek saját kezükkel jóváhagyólag aláírták. 
 
Balassagyarmat, 2014. január 29. 
 
 
 

Kiss László      Medvácz Lajos 
         vezérigazgató               polgármester 
   Ipoly Erdő Zrt                 Balassagyarmat Város Önkormányzata 
 
 
 
          Matúz Gábor          dr. Szakács Zoltán 
   Igazgató         Elnök 

      Közép-európai Média Intézet Kft.       Civitas Fortissima Kör 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014.(I.10.) határozata 
a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás felhasználására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Belügyminisztérium 

BMÖGF/1072/2013 számú levelében foglaltak alapján megítélt 100 M forint támogatást az alábbi 
célok megvalósítására használja fel: 

 
- Iparterület kiváltása érdekében sportpálya áthelyezése 
 Ipolypart út 3192/1hrsz alatti sportingatlan építéshez 50.000 E Ft támogatás nyújtása 
 
- Iparterület elérhetőségét biztosító elkerülő út 1. ütemének megvalósítása  
 Déli belső elkerülő út I. ütemének tervezése, eljárási díjak, hatósági engedélyek 5.000 E 

Ft 
 Kivitelezési munkák 45.000 E Ft 

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

Határidő: 2014. január 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2014.(I.10.)    h a t á r o z a t a 

a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” 
tárgyú pályázati benyújtására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben foglalt 

tartalommal pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által „Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás biztosítása” tárgyában. 

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

Határidő: 2014. január 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2014. (I.16.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat adósságának a Magyar Állam által történő átvállalásáról  

 
1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 

CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 
 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett 
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 
 

3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett 
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett 
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon 
belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 
 

4. 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. 
 

5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy: 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse. 
  

6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. január 16. a nyilatkozat megküldésre 
     2014. február 28. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

5/2014.(I.16.) 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 18 millió forint összegben a Balassagyarmati 
Kábel Se-vel. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non- profit Kft-ben üzletrész értékesítés  

jóváhagyásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 176/2013. (XI.28.) számú 
határozata alapján jóváhagyja Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészének felosztását és abból 100.000,- Ft azaz: 
Egyszázezer forint névértékű üzletrész Patvarc Község Önkormányzata részére, 100.000,- Ft 
azaz: Egyszázezer forint névértékű üzletrész Dejtár Község Önkormányzata részére névértéken 
történt értékesítését, ezzel összefüggésben a társasági szerződésben végrehajtott 
módosításokat és a módosított társasági szerződés egységes szövegét. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014.január 30. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és átminősítéséről    

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 107. § - ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 

 
1. A Képviselő - testület hozzájárul a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú kivett, járda művelési ágú 

területű 394 m2 ingatlan – e határozat elválaszthatatlan mellékletét képző vázrajz szerinti – 
megosztásához és az újonnan kialakításra kerülő kb. 112 m2 területű ingatlan „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű területre történő átminősítéséhez. (a megmaradó kb. 282 m2 terület továbbra 
is „kivett járda” művelési ágban marad) 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, az ingatlan megosztásával és annak az ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetésével kapcsolatos teendők megtételére. 
 

3. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1817/2 hrsz-ú az ingatlannal kapcsolatos fenti 
változásokat az önkormányzati ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásában vezesse át. 
 

  Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: esedékességkor 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlan megosztásával kialakításra kerülő 112 m2 területű 

ingatlan elidegenítéséről    
 



Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlan 
megosztásával kialakításra kerülő 112 m2 területű ingatlan elidegenítéséről az alábbi határozatot 
hozza: 

 
1. A Képviselő - testület hozzájárul a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú 394 m2 területű ingatlan – e 

határozat elválaszthatatlan mellékletét képző vázrajz szerinti – megosztásával kialakításra kerülő 
kb. 112 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű  ingatlan 2.330.000,- Ft vételáron 
történő elidegenítéséhez, Bukovszky Győző (2660 Balassagyarmat,) részére oly módon, hogy a 
vevő a vételárral megegyező összegben, a visszamaradó „kivett járda” művelési ágú területen a 
járdát teljes egészében kiépíti, aszfalt borítással. 

 
2. A vevő köteles az elidegenítésre kerülő kb. 112 m2 földterületet a tulajdonában lévő 1921 hrsz-ú 

földrészlettel összevonatni.  
 
3. A területrendezés és az ingatlanszerzés valamennyi költsége a vevőt terheli. 
 
4. Az adás-vételi szerződés megkötésére a járda kiépítését követően kerülhet sor. 
 
5. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú 

ingatlanból a fentiekben részletezett részterület elidegenítésével kapcsolatos teendők 
megtételére és az adásvételi szerződést megkötésére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2014. június 30. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
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. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást 
szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok 
ellátása érdekében:  

 
Horváth Margaréta (sz: an: ) mentálhigiénés csoportvezető (Szent Erzsébet Idősek Otthona) 
részére – szociális alapon – 2014. február 1-től kezdődően 2019. január 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: A kiértesítésre: 2014. február 3. 
                  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2014. február 6. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi út 18. I. emelet 4. ajtószám alatti  

lakás megvásárlásáról 
 

1.  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi út 18. 
I. emelet 4. (Hrsz.: 510/A/4.) ajtószám alatti lakást PILISI BOGI-tól (.) 7.500.000.- Ft, azaz 



hétmillió- ötszázezer forintos vételáron megvásárolja. A vételár kiegyenlítése az adásvételi 
szerződés megkötésével egyidejűleg – egyösszegben – történik. 

 
2.  A Képviselő–testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és 

az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
3. A szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi költséget az Önkormányzat viseli. 
 

Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint  2. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosítására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. 
földszint 2. ajtószám alatti 34 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Jónás Józsefné (szül.:  an.: ) részére 2014. február 1-től kezdődően szociális alapon 2014. 
december 31-ig használatba adja. 

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

Határidő:  a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2014. február 3. 
a lakás átadásra 2014. február 5. 

Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 6. ajtószám alatti lakás  

lakáshasználati 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 alapján 
Baranyi Pálné (szül.:  an.: ) ajtószám alatti – 91 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú – 
lakás lakáshasználójával 2014. január 1-től 2014. június 30-ig – költségalapon – a 
lakáshasználati szerződést meghosszabbítja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: a kiértesítésre 2014. február 7. 
               a szerződés megkötésére: 2014. február 7. 

Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző 

 emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KKETTKK-CP-
02 jelű az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása tárgyú pályázati felhívásra maximum 5 millió forint összegben, 100%-os 
támogatottsággal, előfinanszírozott formában pályázat kerüljön benyújtásra. 
. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletként csatolt – 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 
megkötendő – megállapodás tervezetet elfogadja. 

 
2.  A Képviselő–testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének  

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média 
Kommunikációs Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi 
pénzforgalmi adatokkal fogadja el: 

22.000.- eFt bevétellel, 
          200.- 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: 2014. február 15. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft-vel kötött kommunikációs együttműködési 

program felülvizsgálatára 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média 

Kommunikációs Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálata és a 
határozat mellékletében foglalt módosításokkal, egységes tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős:Házy Attila ügyvezető 
Határidő: 2014. február 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2014.(I.30.)       h a t á r o z a t a 
2. számú balassagyarmati székhelyű országgyűlési egyéni választókerületi bizottság tagjainak 

és póttagjainak megválasztásáról 
 

 Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 22.§ -ban foglalt rendelkezés alapján a 2. számú balassagyarmati székhelyű 

Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság  
tagjának: 
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6 . I/5.; 
Dr. Szabó Ervin 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 30-36. II/18, 
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes 2660 Balassagyarmat, Madách utca 12; 
póttagjának: 
Demus László 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11. 
Oroszlánné Mészáros Ágnes 2660 Balassagyarmat, Esze Tamás utca 2. 
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
1. Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, a 

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 

Határidő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről gondoskodjon.  
Határidő: 2014. február 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2014.(II.27.) határozata 
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
  

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 



Saját bevételek összege: 
2014         740 500 e Ft 
2015         740 500 e Ft 
2016         740 500 e Ft 
2017         740 500 e Ft 

 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
 

2014            111 395 e Ft 
2015           117 352 e Ft 
2016           112 394 e Ft 
2017           107 683 e Ft 

 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 
„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 
összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben 
sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2014. március 25. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2014. (II.27.)    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  
2014. április 22-én (kedd) 8.00-17.00 óra,  
2014. április 23-án (szerda) 8.00-17.00 óra 
2014. április 24-én (csütörtök) 8.00 -17.00 óra és 
2014. április 25-én (péntek) 8.00 -17.00 óra 
időpontokban határozza meg. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy csak a Balassagyarmat, 

Ipolyszög, Patvarc 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 2014. 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: 2014. március 5. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezésére álló 

kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodába jelentkezés időpontjának nyilvánosságra 
hozataláról. 

 



 Határidő: 2014. március 5. 
 Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető  
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2014. (II.27.) határozata 
a Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Nyitnikék Tagóvoda 
alapítványának a „Gyermekeinkért” Alapítvány számára Jótékonysági Előadóest megrendezéséhez, a 
programmal kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 15.000 Ft-os, azaz tizenötezer 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: 2014. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2014.(II.27.) határozata 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el.. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjét a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős:Bereczk Edit ügyvezető 
 Határidő: 2014. március 20. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2014.(II.27.) határozata 
az IXL-531 forgalmi rendszámú tehergépkocsi térítésmentes átruházásáról 

 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére térítésmentes tulajdonba adja a DAEWO-AVIA 
gyártmányú, D90N típusú, IXL-531 forgalmi rendszámú, 2003-as évjáratú, TNAA2N0003A002640 
alvázszámú, 300000695 motorszámú tehergépkocsit, melynek piaci értéke 4 millió forint. 

 
2.A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjét és a 
polgármestert, hogy a térítésmentes tulajdonba adás, valamint az általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettség átvállalására vonatkozó megállapodásokat megkössék és a szükséges 
intézkedéseket megtegyék. 
 

Felelős:Bereczk Edit ügyvezető 



 Határidő: 2014. március 20. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

23/2014. (II. 27.) határozata 
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. 
u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti 40 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.) rendelet 3. §. (4) 
bekezdésében megjelölt jogkörében eljárva 2014. március 17. napjától 2015. február 28. 
napjáig használati szerződést köt Farkas Ferencné (szül.: 1947.; an.: Jónás Margit), az alábbi 
feltételekkel: 

• 422.875.- Ft nyilatkozat szerinti megfizetése,  határidő:                  szerződéskötés. 

• nyílászárók, bejárati ajtó rendbetétele, mázolása    2014. 06. 30. 

• fűtés helyreállítása:        2014. 09. 30. 

• belső festés:         2014. 10. 15. 

• szobák, parkettázása, parketta felcsiszolása, lakkozása:   2014. 10. 31. 

• konyha helyreállítása:        2014. 11. 30. 
 

(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 szerződés megkötésére: 2014. március 17. 
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2014. június 30. 

  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2014.(II.27.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 

41/B. földszint 1. szám alatti 41 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati 
fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó 
feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 
12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki. 
  

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a 

pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze 
be. 

 



4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
 
Határidő:  a pályázat kiírására 2014. március 17.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2014. (II.27.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti  

lakás 2014. március 31-én lejáró bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 
20. I. em. 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást 
szakember elhelyezés céljából:  
 
Dr. Králik Zoltán (sz: Budapest; 1974. 04. 18.; an: Nagy Márta) pszichiáter szakorvos részére 
költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2014. április 1-től kezdődően 2017. március 31-ig, 
ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyáig bérbe adja.   
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: A kiértesítésre:    2014. március 17. 
                  A szerződés megkötésére:  2014. április 1. 
  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2014. (II. 27.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. fsz. 2. ajtószám alatti 

lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Börcsök Tünde (sz: 
Balassagyarmat, 1962.; an: Hodászi Éva) részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. 
földszint 2. szám alatti 66 m2 alapterületű összkomfortos lakás lakáshasználati szerződését 
2014. április 1-től kezdődően 2015. 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: 2014. március 30. 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2014.(II.27.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 2. ajtószám alatti 

üresen álló lakások hasznosításáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 
fsz. 2. ajtószám alatti 66 m2 alapterületű 2 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére határozott időre 2014. március 1. napjától 2014. augusztus 31. 
napjáig – költségelven – bérbe adja.  
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre:   2014. március 1. 
  a szerződés megkötésére: 2014. március 7. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2014. (II.27.) határozata 
a Szent Imre Diáksport Egyesület sporttelep felújítási pályázatához 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásáráról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szent Imre 

Diáksport Egyesület székhely: 2600 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc utca 1. (továbbiakban: 
Egyesület) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat, Vízy 
Zsigmond u. 14. szám alatti 1763 hrsz-ú ingatlanon -a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 
(továbbiakban: MLSZ) benyújtásra kerülő- nyertes pályázat esetén sportfejlesztési tárgyi eszköz 
felújítást (öltöző felújítást) valósítson meg.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.  
 
3. A Képviselő-testület azzal a feltétellel járul hozzá az 1.pont szerinti, tárgyi eszköz felújítás  

megvalósításához, amennyiben a beruházás tényleges megkezdése előtt annak használatára 
vonatkozóan -a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat szerint- külön megállapodás kerül megkötésre 
az Egyesülettel, az Egyesület a teljeskörű kivitelezésre garanciát vállal, és a beruházáshoz 
szükséges önerő a rendelkezésre áll. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: a kiértesítésre 2014. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2014.(II.27.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - 137/2012.(VII.20.) határozatával 
elfogadott -  Balassagyarmat Város Önkormányzata és Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségii 
Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdésének végrehajtására kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az együttműködési megállapodás bevezető rendelkezésében a „Balassagyarmat Város 

Polgármesteri Hivatala” helyébe „Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal”, az 
„aljegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” és a „Polgármesteri Hivatal” helyébe a „Közös 
Hivatal” szöveg lép. 

 
2.) Az együttműködési megállapodás I/2. a) pontjában; a II/1. c) pontjában;a II/2.2. pont első 

bekezdésében; a II/2.4. pontjában, a II/4.1. pontjában; a II/4.1.4 és a 4.1.7. pontjaiban; a II/4.2. 
pontjának utolsó mondatában; a II/4.3, a 4.4.,a 4.5.pontjaiban és a II/5.1 és az 5.3.pontokban 
a „Polgármesteri Hivatal” helyébe a „Közös Hivatal” szöveg lép. 

 
3.) Az együttműködési megállapodás „II. A költségvetés készítése, végrehajtása és vagyonának 

nyilvántartása” cím bevezető rendelkezésében „az államháztartás szervezetei  beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rend.” 
helyébe „az államháztartás számviteléről a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet” szöveg lép.  

 
4.) A 2.1. pont harmadik bekezdése a „….legkésőbb” szövegrészt követően kiegészül  az „október 

31….” szövegrésszel. 
 
5.) A 2.1. pont negyedik bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Támogatási rendelet 4. §-ában meghatározott feltételek alapján nemzetiségi 
önkormányzat elnöke írásban köteles gondoskodni a támogatási igényhez szükséges 
dokumentumok benyújtásáról a megyei kormányhivatal részére legkésőbb támogatási év 
január hó 5. napjáig.   
 

6.) A 2.3. pont harmadik bekezdése az „Áht. 24. §-ának (2)” szövegrészt követően kiegészül a „-
(3)” szöveggel. 

 
7.) A 4.2. pont az első mondatot követően az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

A Roma Önkormányzat a Közfoglalkoztatással kapcsolatos minden pénzforgalmát az Áht. 
84. § (1) bekezdése és az Ávr. 146. § (2) a) pontja alapján megnyitott 117741017-15784733-
11400655 számú alszámlán bonyolítja. 
 

8.) A Képviselő-testület az 5.2 pont harmadik bekezdésében az „ I. félévi, valamint” szövegrészt 
törli. 

 
9.) Az 5.2. pont az „Ávr. 169-170. §” követően kiegészül a „és az Ávr. 7. mellékletének” szöveggel. 
 
10.) Az együttműködési megállapodás az alábbi 5.4. ponttal egészül ki: 

5.4. Az adóhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás 
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékokról a MÁK által megküldött kimutatás alapján 
a Közös Önkormányzati Hivatal arra jogosult dolgozója adatot szolgáltat az állami 
adóhatóság felé.   
 

11.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított együttműködési 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2014. március 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

        dr. Varga Andrea jegyző 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

30/2014.(II.27.) határozata 
a KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző 

 emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú  
pályázat benyújtásának támogatásáról 

 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KKETTKK-CP-

02 jelű az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása tárgyú pályázati felhívásra maximum 5 millió forint összegben, 100%-os 
támogatottsággal, előfinanszírozott formában pályázat kerüljön benyújtásra a Polgárok 
Balassagyarmatért Alapítvány részéről, melyben a balassagyarmati Hősök temetőjének felújítását, 
rekonstrukcióját vállalják. A pályázat benyújtásához az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását 
adja. 

. 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2014.(II.27.) határozata 
az Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Informatikai 

Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatát. 
 

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

 
Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
 dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: 2014. március 1. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2014.(II 27.)   h a t á r o z a t a 
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. C. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá az 
alábbi személyeket választja meg: 
 
- 1. számú szavazókör: Szondi György Szakképző Iskola, Régimalom u. 2. 

Tag:  



FARKAS MIHÁLYNÉ – Rákóczi fejedelem u. 5. I/2. 
DEÁK GYULÁNÉ – Nádor u. 26.   
SZABÓ PÁLNÉ – Rákóczi fejedelem út 30-36. III/13.  
Póttag: 
DR. ANTAL JÓZSEF – Régimalom út 2.   
HALASINÉ MOLNÁR JUDIT – Rákóczi fejedelem út 8.  
 

- 2. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi u. 50. 
Tag: 
FEHÉRVÁRI ENDRÉNÉ – Rákóczi fejedelem út 73. fszt. 1. 
TAMÁSI GÉZÁNÉ – Rákóczi fejedelem út 95. II/7. 
LÉNÁRD JÁNOSNÉ – Mikszáth u. 12.  
Póttag: 
OSZAGYÁN ORSOLYA – Rákóczi fejedelem u. 48. I/8.   
  

 3. számú szavazókör: Nyitnikék Tagóvoda, Móricz Zsigmond u. 2. 
Tag: 
RÉTFALVINÉ DÓBIÁS MÁRIA – Pajor I. u. 16. 
ENYINGI LÁSZLÓNÉ – Rákóczi fejedelem út 98-126. A. lh. fszt. 5. 
SZABÓ JÓZSEFNÉ – Móricz Zs. u. 2/A. II/3.. 
Póttag: 
FÁBRI GÁBORNÉ – Jópalócok u. 13.  
JURTA PÉTER – Móricz Zs. u. 6/2. IV/1.  
OCSKÓ ILDIKÓ MÁRIA – Rákóczi fejedelem u. 96/A. I/4.   
  

- 4. számú szavazókör: Idősek Otthona, Markusovszky u. 1. 
Tag: 
ENYINGI LÁSZLÓ – Rákóczi fejedelem u. 98-126. A. lh. fszt. 5. 
FERENCZ ENDRE TIBORNÉ – Munkás u. 12.  
BACSA ISTVÁNNÉ – Munkás u. 27. 
Póttag: 
HORTOBÁGYI HAJNALKA – Rákóczi fejedelem u. 98-126. A. lh. IV/7. 
KOLESZÁR KRISZTINA – Mauks Ilona u. 1. 
 

- 5. számú szavazókör: Rendelőintézet (régi) (1), Szontágh P. u. 2. 
Tag: 
NAGY  LAJOS GYÖRGYNÉ – Arany J. u. 7.  
SZABÓ TIBORNÉ – Szontágh P. u. 28. 
HOVANECZ TÍMEA- Jókai u. 1/A. IV/17. 
Póttag: 
MRAVIKNÉ ORAVECZ ÁGOTA – Szontágh P. u. 6/a. 
GARAI KRISZTINA  – Sántha K. u. 6. 
PETREZSELY ATTILÁNÉ – Bérczi K. u. 5.  
PALÁNKINÉ TÖRÖK MÁRIA – Arany J. u. 26. 
 

- 6. számú szavazókör: Rendelőintézet (régi) (2), Szontágh P. u. 2. 
Tag: 
KONGÓ KÁROLYNÉ – Szontágh P. u. 63. 
BACSKÓ LÁSZLÓNÉ – Béri Balogh Ádám u. 14. 
JANCSÓ ÁGNES – Bartha E. u. 20.  
Póttag: 
JÓNÁSNÉ PETÉNYI ILDIKÓ – Kenessey u. 10. 
 

- 7. számú szavazókör: Dózsa György Tagiskola, Dózsa Gy. u. 17. 
Tag: 
SZAKONYI JULIANNA – Dózsa Gy. u. 11. IV/14. 
PETROVICS MAGDOLNA – Achim A. u. 17.  
SÁSKA JUDIT - Dózsa Gy. u. 14-16. B. lh. II/6. 
Póttag: 
BALKÓ JÁNOSNÉ  – Dózsa Gy. u. 35. 



HEVÉRNÉ TÁCSIK KLÁRA – Dózsa Gy. u. 18/B. 
 

- 8.  számú szavazókör: Balassi Bálint Gimnázium, Deák Ferenc u. 17. 
Tag: 
VÁRADI ZSUZSANNA – Balassa u. 6. 
BAKOSNÉ MOHAI KATALIN – Hunyadi u. 16. II/6. 
GALI  ANDREA – Kossuth u. 39. fszt. 7. 
Póttag: 
  

- 9. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (1), Hétvezér u. 26. 
Tag: 
EYSSEN IMRÉNÉ – Nagy I. u. 19.  
KALOCSAY FRIGYESNÉ  – Petőfi u. 10/a. 
HERCZEG ELEMÉRNÉ – Madách liget 15. III. lh. 2/1. 
Póttag: 
PAPPNÉ FILÓ NOÉMI – Széchenyi u. 18.   
ISPÁN ANDRÁSNÉ – Zrínyi u. 11/B. 
MARKÓ VILMOSNÉ – Madách liget 2.3. IV/1.   
 

- 10. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (2), Hétvezér u. 26. 
Tag: 
KISS JÁNOSNÉ – Madách liget 13. 2. lh. II/4. 
VARGA VALÉRIA – Madách liget 16. IV/2. 
FARKAS TAMÁS – Madách liget 13/2. I/4. 
Póttag: 
GYENES RÉKA – Madách liget 15.ép. 2.lh. IV/3. 
ISPÁN SZILVIA  - Zrínyi u. 11/B.  
 

- 11. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (3), Hétvezér u. 26. 
Tag: 
JENEY PÉTERNÉ – Hársfa u. 2/a. 
BERECZ ISTVÁNNÉ – Honti u. 28. 
ZÁBORSZKY ZOLTÁN – Rózsa u. 9.  
Póttag: 
 

- 12. számú szavazókör: Mikszáth Kálmán Középiskola (4), Hétvezér u. 26. 
Tag:, 
DR. MAJOROS FERENCNÉ – Mészáros L. u. 16.  
KISS KÁLMÁN ISTVÁNNÉ - Domb u. 11. 
HALÁSZ-SZABÓ FERENCNÉ – Baross G. u. 44. 
Póttag: 
TÓTH NIKOLETTA – Batthyány u. 12. 
 

- 13. számú szavazókör: Játékvár Tagóvoda (1), Nyírjesi u. 12.   
Tag: 
CZENCZNÉ JAKUS HAJNALKA – Kölcsey u. 1. 
KOMJÁTINÉ GRÉCZI  MÁRIA –Rózsavölgyi M. u. 22. 
CSALLÓNÉ MAJOROS ERZSÉBET – Benczúr u. 19.  
Póttag: 
 

- 14. számú szavazókör: Játékvár Tagóvoda (2), Nyírjesi u. 12.  
Tag: 
UNATÉNYI LÁSZLÓNÉ – Rózsavölgyi M. u. 1.  
RÖFFLERNÉ VICZIÁN EDINA – Rózsavölgyi M. u. 20.  
HAJDÚ BETTINA – Blázsik K. u. 2. I/3. 
Póttag: 
  

- 15. számú szavazókör: Szabó Lőrinc Tagiskola (1), Május 1. u. 2. 
Tag: 
HATALA LÁSZLÓNÉ – Váci M. u. 29. 



JAKUS JULIANNA  – Radnóti u. 6-8. 
BAGYIN ESZTER – Liszt F. u. 18. 
Póttag: 
KULOVÁNYI ANETT – Huszár A. u.48. 
 

  16.  számú szavazókör: Szabó Lőrinc Tagiskola (2), Május 1 u. 2.. 
 Tag: 
 DUDÁSNÉ GARAI BEÁTA – Kodály Z. u. 21.   

KOINÉ PARÓCZI STEFÁNIA  - Radnóti u. 21. 
 FILIPNÉ PÁLINKÁS ERIKA – Radnóti u. 31.  

Póttag: 
 SZÉLES TIBOR – Radnóti u. 2. 

 
2. A Képviselő-testület meghatározza, hogy az 1. pont szerint megválasztott póttagok az ott 

meghatározott sorrendben lépjenek a szavazatszámláló bizottság tagjává. 
 

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

Határidő: 2014.április   
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33.A//2014.(III.17.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat városban a nemzetiségi szavazókör tagjainak  

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Balassagyarmat város nemzetiségi  
szavazókörének szavazatszámláló bizottsága  
tagjává 

- Fábriné Legény Ágnes – Balassagyarmat, Nádor u. 9., 
- Kosik Szilvia – Balassagyarmat, Horváth E. u. 29. 
- Mocsár Miklósné – Balassagyarmat, Patvarci u. 21., 
- Bakóné Sívó Erika – Balassagyarmat, Arany J. u. 30. 
- Benkó Tamás – Balassagyarmat, Hétvezér u. 24. 

póttagjává 
- Mogyorósi Jánosné – Balassagyarmat, Bargár Ö. u. 29. és 
- Balkó Brigitta – Balassagyarmat, Dózsa u. 35.  

szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
 

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2014.(III.27.)   h a t á r o z a t a 
 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. 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: 2014. március 27. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2014.(III.27.)  h a t á r o z a t a 

a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 
 a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád Megyei Igazgatósága részére  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból a keleti 
szárny 3/A. számú, 8 m2 alapterületű helyiséget a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád Megyei 
Igazgatósága (Salgótarján, Bartók Béla u. 10. ) részére labdarúgáshoz kapcsolódó ügyek, mint 
sportigazgatási tevekénység végzése céljából térítésmentesen használatba adja határozott 
időtartamra, 2014. év április hó 01. napjától 2015. év március 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:  értesítésre 2014. március 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2014.(III.27.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 1. ajtószám alatti 

üresen álló lakások hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 
fsz. 1. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű 1 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást Csábi 
Georgina (szül.: ) részére határozott időre 2014. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig – 
költségelven – használatba adja.  
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

 
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: a kiértesítésre: 2014. április 15. 
  a szerződés megkötésére: 2014. április 30. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2014.(III.27.)  h a t á r o z a t a 



a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 2. ajtószám  
alatti üresen álló lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. 

fsz. 2. ajtószám alatti 46 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 
2014. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig lakáshasználati szerződést köt Jónás Ágnessel 
(), azzal a feltétellel, hogy  

- a vizesedés megszüntetésével kapcsolatban az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen 
igénnyel nem élhet, valamint 

- 2014. május 30. napjáig a DMRV Zrt. felé a vízdíj-tartozást kiegyenlíti, a vízszolgáltatási 
szerződés megköti. 

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

Határidő: a lakáshasználati szerződés megkötésére, a lakás átadására: 2014. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
37/2014.(III.27.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosítására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 

I. emelet 5. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű, egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást 
Tóth Sándorné (szn.:) részére 2014. május 1-től kezdődően – szociális alapon – 2015. április 
30-ig használatba adja, azzal a feltétellel, hogy 

- a közműszolgáltatók felé fennálló tartozásokat kiegyenlíti, 
- a szolgáltatási szerződéseket megköti 

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

Határidő:   lakáshasználati szerződés megkötése:    2014. április 30. 
 lakás átadása:       2014. április 30. 
 tartozások kiegyenlítése, szerződések megkötése:  2014. június 30. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
38/2014.(III.27.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti 
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bakó Éva (sz:) részére a 

Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. földszint 2. szám alatti 36 m2 alapterületű komfort nélküli lakás 
lakáshasználati szerződését 2014. április 1-től kezdődően 2015. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  A szerződés megkötésére: 2014. április 15. 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2014.(III.27.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére vonatkozó 
döntésének megerősítéséről 

 
A Képviselő-testület a pályázat feltételeinek való megfelelés érdekében az általa 2013. szeptember 
30. előtt hozott létszámcsökkentésre vonatkozó 42/2013. (III. 27.) határozatában foglaltakat meg 
kívánja megerősíteni.  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a Balassagyarmat 

Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére vonatkozó 42/2013. (III. 27.) 
határozatában foglaltakat: 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményeinél 

foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint módosítja: 
 

• Gazdasági Műszaki ellátó Szervezet (GAMESZ) 
Oktatási Intézmények üzemeltetése funkció:  4,5 álláshely csökkentés 

• GAMESZ pénzügyi funkció:    3,0 álláshely csökkentés 

• Városi Bölcsőde:      2,0 álláshely csökkentés 

• Madách Imre Városi Könyvtár:    3,0 álláshely csökkentés 

• Mikszáth Kálmán Művelődési Központ:   1,0 álláshely csökkentés 

• Városi Sportintézmények:     1,0 álláshely csökkentés 

• Városgondnokság      1,5 álláshely csökkentés 
 

Összesen:       16,0 álláshely csökkenés 
 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

intézményeinél -álláshelyek megszüntetésével járó- létszámcsökkentésre vonatkozó 2013. évi 
határozata, valamint annak megerősítése alapján, a helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatására vonatkozóan, igénylési feltételeknek megfelelő 
munkavállalókat érintően, 2014. évben a megadott határidőig –a pályázat benyújtása érdekében- 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2014. április 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2014.(III.27.)  h a t á r o z a t a 

a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó hozzájárulás 
igényléséről  

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a központi 
költségvetés a települési önkormányzatnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás 
ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2013. szeptember 30. napját követően 
hozott döntéseikhez kapcsolódó 2013. és 2014. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik 
teljesítéséhez hozzájárulásra igénylést nyújt be.  
 



1.  Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. április 12-éig pályázatot nyújt be 1 fő közalkalmazott 
jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 1 álláshely, valamint 1 fő köztisztviselő 
0,5 álláshely, összesen 1,5 álláshely megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek 
teljesítéséhez igényelhető támogatásra.  

 
2.  A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának 

alakulása: 
 GAMESZ Balassagyarmat Összesen 
 Pénzügyi Közös Önkormányzati 
 funkció Hivatal 
 _____________________________________________________________________________ 

2013. január 1. létszám (fő) 9,00 54,00 63,00 
2013. 07.01. álláshely csökkentés (fő) -3,00 0,00 -3,00 
2013.12.01. álláshely csökkentés (fő)  -0,50 -0,50 
2013.01.01. álláshely növekedés (fő) 1,00 3,00 4,00 
_____________________________________________________________________________ 
A változást követően  
kialakult létszám 2013.12.01. (fő) 7,00 fő 56,50 63,50 
 
2014. I. ütemben pályázható 
létszám (álláshely): 1,00 0,50 1,50 
 

3. Az összesített létszám alakulása: 
    
 2013.01.01. 2013.07.01. 2013.12.01. 
____________________________________________________________________________ 
Önkorm. intézmények összes létszáma:  381,76 fő 386,38 379,38 fő 
Közös Hivatal létszáma: 54,00 fő 54,00 fő 56,50 fő 
Önkormányzat: 4,00 fő 4,00 fő 4,00 fő 
_____________________________________________________________________________ 
Mindösszesen: 439,76 444,38 fő 439,88 fő 
 

4. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a települési 
önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet alapján e foglalkoztatottak után 
támogatásban nem részesült. 

 
5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken a foglalkoztatottak - jogviszonyban, vagy 
munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési 
önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás 
következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség 

 
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított költségvetési 

szervek közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében 
döntött a felmentéssel, vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről. 

 
7. A határozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek 

megszüntetését is jelenti, melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
8. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2014. április 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2014.(III.27.)  h a t á r o z a t a 

a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság 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: 2014. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

A 41/2014.(III.27.) határozat melléklete 
Módosító okirat 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Városgondnokság költségvetési szerv 2012. május 31. napján kelt 

alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, 
alaptevékenység besorolási kód változás miatt, a következő kiegészítéssel látom el: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás  
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
061020 Lakóépület építése 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 
Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. 
január 1-jétől hatályát veszti. 
  
A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:   

 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 
A költségvetési szerv 2012. május 31. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől  képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 
 
Balassagyarmat, 2014. február 19. 
 

P.H. 



 
       ……………………………….………………….. 

              alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2014.(III.27.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Közös 

Önkormányzati Hivatal 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: 2014. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

A 42/2014.(III.27.) 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 Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 
a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013330  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
031030  Közterület rendjének fenntartása 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
101270  Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 

programok, támogatások 
 
Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. január 
1-jétől hatályát veszti. 
 
A költségvetési szerv 2012. május 31. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől  képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 



  
Balassagyarmat, 2014. február 19. 

P.H. 
       ……………………………….………………….. 

              alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2014.(III.27.)    h a t á r o z a t a 
a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet ( GAMESZ) alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaság, 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: 2014. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

A 43/2014.(III.27.) 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, Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító 
okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 

 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107054 Családsegítés 

 
Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. január 
1-jétől hatályát veszti. 
  
A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:     

 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 
 



A költségvetési szerv 2012. május 31. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől  képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 
 
Balassagyarmat, 2014. február 19. 

P.H. 
       ……………………………….………………….. 

              alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2014.(III.27.)    h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési 

Központ alapító 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: 2014. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

44/2014.(III.27.) 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 Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratát a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  
082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  
095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
 

Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. január 
1-jétől hatályát veszti. 
 
A költségvetési szerv 2012. május 31. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől  képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 
   
Balassagyarmat, 2014. február 19. 

P.H. 
       ……………………………….………………….. 



              alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2014.(III.27.)    h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata alapító okiratának módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata 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: 2014. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

45/2014.(III.27.) 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 Balassagyarmat Város Önkormányzata alapító okiratát a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az alapító okirat az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 
 
A Balassagyarmat Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 
 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013330  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030  Közterület rendjének fenntartása 
032020  Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
042180 Állat-egészségügy 
045120  Út, autópálya építése 
045140  Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045220  Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 
047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051020  Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
053020  Szennyeződésmentesítési tevékenységek 
063020  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010  Közvilágítás 
066010  Zöldterület-kezelés 



066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311  Fogorvosi alapellátás 
072312  Fogorvosi ügyeleti ellátás 
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
076062  Település-egészségügyi feladatok 
081041  Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081043  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082044  Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
101110  Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
101270  Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 

programok, támogatások 
102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102022  Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104030  Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107015  Hajléktalanok nappali ellátása 
107054  Családsegítés 
 

A költségvetési szerv 2012. május 31. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől  képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 

  
Balassagyarmat, 2014. február 19. 

P.H. 
       ……………………………….………………….. 

              alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2014.(III.27.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Városi 

Bölcsőde 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: 2014. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 



A 46/2014.(III.27.) 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 Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratát a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 
 104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

098021  Pedagógia szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
 
Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. január 
1-jétől hatályát veszti. 
 
A költségvetési szerv 2012. május 31. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől  képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 

   
Balassagyarmat, 2014. február 19. 
 

P.H. 
       ……………………………….………………….. 

              alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2014.(III.27.)    h a t á r o z a t a 
Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 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: 2014. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
47/2014.(III.27.) 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 Központi óvoda alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba 
vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 



 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
098021  Pedagógia szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai  

 
Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. január 
1-jétől hatályát veszti. 
 
A költségvetési szerv 2012. május 31. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdés értelmében – 2014. január 1-jétől  képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 

   
Balassagyarmat, 2014. február 19. 
 

P.H. 
       ……………………………….………………….. 

              alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2014.(III.27.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2014.(IV.24.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi 

összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester valamint dr Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2014.(IV.24.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 

tetőtér 8. szám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati 
fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó 
feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 
12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki. 
  

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a 

pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be. 
 

4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
 
Határidő:  a pályázat kiírására 2014. május 12.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2014.(IV.24.) határozata 
a szkíta emlékmű elhelyezésére szolgáló  

terület kijelöléséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a ”Kérdőjel” 

Hobbi Egyesület (Balassagyarmat, Mikszáth K. út 29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 015/1 hrsz-ú ingatlanon a kamion parkoló mellet lévő a határozat mellékletét 
képező helyszínrajzon jelölt -1 m2- területen fából faragott 15x15x250 cm emlékoszlopot 
helyezzen el az alábbiak szerint:  

a) az emlékmű elhelyezésének költsége, gondozása, karbantartása a ”Kérdőjel” Hobbi 
Egyesületet terhelik, 

b) az emlékmű elhelyezése a közlekedés biztonságát (gépjármű és gyalogos forgalmat) 
nem zavarhatja, akadályozhatja,  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: a kiértesítésre 2014. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2014.(IV.24.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének  



módosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

➢ A közbeszerzési terv a következő II.4. és III.2. pontokkal egészül ki: 
 

II.4. Városi Képtár felújítása 
és Szabadtéri Színpad 

felújítása 

Városi Képtár 
épületének felújítása 
348 m2, Szabadtéri 
Színpad kiszolgáló 

helyiség építése 146 
m2, Szabadtéri 
Színpad kerítés 
felújítása 183 m, 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás részajánlattételi 

lehetőséggel 

2014. 
május 

2015. 
március 

 

III.2. Balassagyarmat Város 
Önkormányzata 

vagyonának biztosítása 

ingatlanvagyon:kb.7 
milliárd Ft 

berendezések: kb. 
470 millió Ft 

készletek. kb. 12,5 
millió Ft 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, 
Hirdetmény 

közzététele nélkül 
indított eljárás 

2014. 
július 1. 

2014. július 
1-től 

határozatlan 
időre 

 
 
 

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

Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2014.(IV.24.) határozata 
A Balassagyarmat, Kábelgyári út és Algőver utca közötti összekötő út létesítéséhez szükséges 

területrendezéssel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokról  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Balassagyarmat, Déli elkerülő útnak a 3161/12 hrsz-ú földrészlet érintő kb. 1.800 m2 nagyságú 
területének tulajdonjoga területcserével kerüljön megszerzésre a jelenlegi tulajdonostól. 
A Képviselő-testület csereként felajánlja az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 
2635/9, 2635/10, 2635/11 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű földrészleteket. 
A 3161/12 hrsz-ú földrészletből az út kialakításához szükséges kb. 1.800 m2 területű erdő és 
szántó művelési ágban szereplő földterületek művelésből történő kivonásával-, a 
területrendezéssel-, illetve a tulajdonjogok rendezésével kapcsolatos költségeket az 
önkormányzat magára vállalja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összekötő útnak a 3162/2 hrsz-ú 

földrészleten áthaladó szakaszára vonatkozóan szolgalmi jogi megállapodást kössön a Prysmian 
MKM Magyar Kábelművek Kft-vel és a Magyar Állam Vasutak Zrt-vel.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összekötő út létesítésével érintett 

földterületek rendezésével kapcsolatosan az 1. és 2. pontban foglaltak teljesülése érdekében 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről 2014. szeptember 30-ig tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 



 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2014.(IV.24.) határozata 
Balassi Bálint Gimnázium ( pedagógiai szakszolgálati feladat (gyógytestnevelés) törlése ) 

tárgyú átszervezés véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a Balassi Bálint Gimnáziumot érintő - pedagógiai szakszolgálati feladat törlése tárgyú - 
átszervezés vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
A képviselő – testület az átszervezést támogatja 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2014.(IV.24.) határozata 
Kiss Árpád Általános Iskola ( a pedagógiai szakszolgálati feladat törlése) 

tárgyú átszervezés véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola - a pedagógiai szakszolgálati feladat törlése - tárgyú - 
átszervezés vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
A képviselő – testület az átszervezést támogatja. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2014.(IV.24.) határozata 
Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája ( a pedagógiai szakszolgálati feladat – 

fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése) 
tárgyú átszervezés véleményezéséről 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája ( a pedagógiai szakszolgálati 
feladat – fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése) - tárgyú - átszervezés vonatkozásában az 
alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
A képviselő – testület az átszervezést támogatja. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2014.(IV.24.) határozata 
Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája ( a pedagógiai szakszolgálati feladat – 

fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése) 
tárgyú átszervezés véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája ( a pedagógiai szakszolgálati 
feladat – fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése) - tárgyú - átszervezés vonatkozásában az 
alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
A képviselő – testület az átszervezést támogatja. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2014.(IV.24.) határozata 
Kiss Árpád Általános Iskola  ( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás ( tanulmányi, sport- és 

tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása) feladat - törlése) 
tárgyú átszervezés véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola ( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás ( tanulmányi, sport- 
és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása) feladat - törlése) - tárgyú - átszervezés 
vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
A képviselő – testület az átszervezést támogatja. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 



Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2014.(IV.24.) határozata 
Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája ( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás ( 

tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása ) feladat törlése) 
tárgyú átszervezés véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája ( a pedagógiai – szakmai 
szolgáltatás ( tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása ) feladat 
törlése) tárgyú - átszervezés vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
A képviselő – testület az átszervezést támogatja. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2014.(IV.24.) határozata 
Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás ( 

tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása ) feladat törlése) 
tárgyú átszervezés véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája ( a pedagógiai – szakmai 
szolgáltatás ( tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása) feladat 
- törlése) - tárgyú - átszervezés vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
A képviselő – testület az átszervezést támogatja. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2014.(IV.24.) határozata 
Kiss Árpád Általános Iskola átalakítása szétválással, kiválással tárgyú átszervezés 

véleményezéséről 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola átalakítása szétválással, kiválással tárgyú átszervezés 
vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
A képviselő – testület az átszervezést támogatja. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

62/2014.(IV.24.) határozata 
a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása „Városi épített örökség 

megőrzése” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az EGT és Norvég 

Finanszírozási Mechanizmusok keretében kiírt a Kulturális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása „Városi épített örökség megőrzése” tárgyú pályázati felhívásra maximum 15 millió 
forintos önerővel, 95%-os támogatottsággal pályázat kerüljön benyújtásra. 

. 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2014. május 21. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

63/2014.(IV.24.) határozata 
a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása „Vidéki épített örökség 

megőrzése” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az EGT és Norvég 

Finanszírozási Mechanizmusok keretében kiírt a Kulturális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása „Vidéki épített örökség megőrzése” tárgyú pályázati felhívásra maximum 10 millió 
forintos önerővel, 95%-os támogatottsággal pályázat kerüljön benyújtásra. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2014. május 21. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
64/2014.(IV.24.) határozata 

a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás felhasználása módosításának 
kezdeményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Belügyminisztérium 

BMÖGF/1072/2013 számú levelében foglaltak alapján megítélt 100 M forint támogatást 
vonatkozásában megkötött szerződés módosítását kezdeményezi az alábbi tartalommal: 

 
-Iparterület elérhetőségét biztosító elkerülő út 1. ütemének megvalósítása  
Déli belső elkerülő út I. ütemének tervezése, eljárási díjak, hatósági engedélyek 5.000 E Ft 
Kivitelezési munkák 45.000 E Ft helyett 
 
Gazdasági terület kiváltása érdekében a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 
székhelyének Szügyi u. (3146/5 hrsz) való költöztetésének első üteme 

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

 
Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2014.(IV.28.) határozata 
a Balassagyarmati Sportcsarnok bővítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi helyzetére való tekintettel 

nem támogatja, hogy a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület pályázatot nyújtson be az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat Ipolypart u. 5/A., 470 hrsz. alatt szereplő 
Városi Sportcsarnok bővítése tárgyában. 

 
2.) A Képviselő-testület támogatja, hogy amennyiben pályázati lehetőség nyílik egy új Sportcsarnok 

építésére, úgy az önkormányzat gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a pályázati 
lehetőségeket. 

 
Határidő: 2014. április 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 dr. Varga Andrea jegyző  
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2014.(V.16.) határozata 

a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet idősek Otthona 

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: 2014. május 25. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
A 66/2014.(V.16.) 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 Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratát a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102022  Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása 
107051  Szociális étkeztetés 

 
Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. 
január 1-jétől hatályát veszti. 
 
A költségvetési szerv 2012. április 26. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdése értelmében – 2014. január 1-jétől képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 
 
Balassagyarmat, 2014. május 16. 
         /: Medvácz Lajos :/ 
        alapítói joggyakorló szerv vezetője 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2014.(V.16.)    határozata 

a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet idősek Otthona 

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: 2014. május 25. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 



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

  A 67/2014.(V.16.) 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 Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratát a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Képviselő-testület az alapító okirat „bevezető rendelkezését” az alábbiak szerint módosítja: 

„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 

2. Az alapító okirat a bevezető rendelkezést követően kiegészül a „A költségvetési szerv” 
szöveggel. 

 
3. Az alapító okirat a „1,2,5,9,12,15,17,18.” pontjainak elnevezéséből a „A költségvetési szerv” 

szövegrészt törli. 
 
4. Az alapító okirat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

a,) a 6. pont elnevezéséből törlésre kerül a „A költségvetési szerv” szöveg, 
            b,) a „Nógrád megye közigazgatási területe az alábbi ellátások tekintetében:”szöveg második 

francia bekezdése „………. otthona” szövegrészt kiegészül a (Szociális és 
gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján)”szöveggel, és  

            c,) a harmadik francia bekezdésében az „Átmeneti elhelyezés” szöveg elnevezése 
„Időskorúak gondozóháza” szövegre módosul. 

 
5. Az alapító okirat 7. pontjának elnevezéséből a „A költségvetési szerv”szövegrészt és a 

második francia bekezdés rendelkezéseit törli. 
 
6.  Az alapító okirat 8. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, törli. 
 
7. Az alapító okirat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
            a.) 10. pontjának elnevezéséből a „A költségvetési szerv”szövegrészt törli,és 
            b.) az első francia bekezdés a második felsorolásának szövege a „……..ellátása”szövegrészt 

követően kiegészül a „(Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 
megállapodás alapján)” …szöveggel. 

            „Látás- illetve mozgásfogyatékos személyek ellátása (Szociális és gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján) 45 férőhelyen,” 

 
8. Az alapító okirat 11. pontjának elnevezéséből a „A költségvetési szerv”szövegrészt törli, és a 

szakmai alaptevékenységek közül a  „107051 Szociális étkeztetés” kormányzati funkciót törli. 
 
9. Az alapító okirat 13. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
            a.)Az alapító okirat 13. pontjának elnevezéséből a „A költségvetési szerv”szövegrészt törli, 
és  
            b.) kiegészíti az alábbi harmadik francia bekezdéssel: 
                „Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde 2660 Balassagyarmat, Markusovszky 
u.1.”. 
 
10. A 14. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

1. A 14. pont  címéből a „A költségvetési szerv”szöveget törli. 
2. A címet követő rendelkezése kiegészül „A közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi 

XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. § alapján” szöveggel. 
 



11. Az alapító okirat 16. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
a) A 16 pont címéből a „A költségvetési szerv”szöveget törli. 
b.)A címet követő szövegrész első mondatából az „Az intézmény” szövegrészt törli és a 
„közalkalmazottak” szövegrészt követően kiegészül „(közalkalmazotti jogviszony)” 
szögrésszel. 
 c.) A második mondat „…….jogiszonyban” követően a „(munkaviszony)”,az „„…egyéb 
foglalkoztatásra” követően  a „(megbízásos jogviszony)” szövegrésszel egészül ki, és a 
„1959. évi IV.”helyébe a „2013. évi V.” szöveg lép. 

 
Balassagyarmat, 2014, május 16.  
            /: Medvácz Lajos:/ 
                            polgármester 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2014.(V.16.)    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: 2014. május 25. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

A 68/2014.(V.16.) 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 Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratát a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

 082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044  Könyvtári szolgáltatások 
095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 
Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. 
január 1-jétől hatályát veszti. 
 
A költségvetési szerv 2013. május 30. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdése értelmében – 2014. január 1-jétől képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 
 



Balassagyarmat, 2014, május 16.  
         /: Medvácz Lajos:/ 

    polgármester 
  

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2014.(V.16.)    h a t á r o z a t a 
a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportintézmények 

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: 2014. május 25. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

A 69/2014.(V.16.) 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 Városi Sportintézmények alapító okiratát a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

 
Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. 
január 1-jétől hatályát veszti. 
 
A költségvetési szerv 2012. június 27. napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – 
az Ávr. 180. § (5) bekezdése értelmében – 2014. január 1-jétől képezi a költségvetési szerv hatályos 
alapító okiratát. 
 
Balassagyarmat, 2014, május 16.  
         /: Medvácz Lajos:/ 

    polgármester 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

70/2014.(V.16.)    h a t á r o z a t a 
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról 

 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászati Alapellátási 
Intézményi Társulás 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: 2014. május 25. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

A 70/2014.(V.16.) 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 Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratát a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul, egészül ki: 
 
A Fogászati Alapellátás Intézményi Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók 
szerinti besorolása: 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

072311  Fogorvosi alapellátás 
 
A költségvetési szerv 2013. május 30.???? napján kelt alapító okirata jelen Alapító okirat 
kiegészítéssel – az Ávr. 180. § (5) bekezdése értelmében – 2014. január 1-jétől képezi a költségvetési 
szerv hatályos alapító okiratát. 
 
Balassagyarmat, 2014, május 16.  
         /: Medvácz Lajos:/ 

    polgármester 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2014.(V.16.)    h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító 

okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat 1.számú és az egységes szerkezetű alapító 
okiratát a 2. számú melléklet szerinti 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: 2014. május 25. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



A 71/2014.(V.16.) határozat 1. számú 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 Központi Óvoda alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba 
vétellel az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) A Képviselő-testület az alapító okirat „bevezető rendelkezését” az alábbiak szerint módosítja: 

„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI 
rendelet) szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

 
2.) Az alapító okirat a bevezető rendelkezést követően kiegészül a „A költségvetési 

szerv”szöveggel. 
 

3.) Az alapító okirat „2,4,10,17,.” pontjainak elnevezéséből a „A költségvetési szerv” szöveg részt 
törli. 

 
4.) Az alapító okirat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

a.) Az 1. pontból a „A költségvetési szerv” szöveget törli. 
b.) Az 1. pont megnevezése „Központi Óvoda” szövegről „Balassagyarmati Központi Óvoda” 

szövegre módosul. 
 

5.) Az alapító okirat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

3. pontjának elnevezése helyébe a következő szöveg lép: 
„Tagintézmények és telephelyek megnevezése, címe”   
 

6.) Az alapító okirat 5. pontjának címe „Jogelődök megnevezése, székhelye:” címre módosul. 
7.) Az alapító okirat 7. pontjából a „Az intézménybe felvehető” szöveget törli. 
 
8.) Az alapító okirat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

a.) A 8.pont elnevezéséből a „A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott”szöveget 
törli. 

b.) A címet követően a szövegrész helyébe az alábbi „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8. §-a szerinti óvodai nevelés, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontja alapján az óvodai 
ellátás” szöveg lép. 

 
9.) Az alapító okirat 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

a.) A 9. pont címének elnevezése „Szakmai alaptevékenysége” címre módosul, 
b.) a címet követő rendelkezések az első francia bekezdés „Óvodai nevelés” szövegrészt 

követően az alábbi második francia bekezdéssel egészül ki: 
„- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése”, ezen belül: 
c.) a második felsorolás 2. francia bekezdéséből a „nevelési-oktatási intézmények 

működéséről köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet (továbbiakban:” szövegrészt törli, 

d.) a felsorolás kiegészül az alábbi rendelkezésekkel: 
- „Ipolyszög és Patvarc vonatkozásában feladat-ellátási megállapodás alapján látja el az 

óvodai neveléssel összefüggő feladatokat.” 
 



10.) Az alapító okirat 11. pontjának elnevezéséből a „A költségvetési szerv” szöveget törli és  a 
címet követő rendelkezés helyébe a „Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc vonatkozásában 
feladat-ellátási megállapodás alapján látja el az óvodai nevelési feladatokat.” szöveg lép. 

 
11.) Az alapító okirat 12. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

a.) A 12. pont címéből a „A költségvetési szerv”szöveget törli. 
b.) Az „Az alapítói jogokkal felruházott megnevezése, székhelye:” cím helyébe az alábbi 

szöveg lép „Alapító neve és székhelye:”  
c.) A „A fenntartói jogok gyakorlására jogosultak megnevezése, székhelye:” cím helyébe az 

alábbi szöveg lép „Fenntartó neve és székhelye:” és a  második és harmadik francia 
bekezdést törli. 

d.) A „Irányító szervének neve, székhelye:” cím helyébe az alábbi szöveg lép „Irányító szerv 
neve és székhelye:”.  
 

12.)  Az alapító okirat 13. pontját hatályon kívül helyezi, törli.  
 

13.) Az alapító okirat eredeti 14. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
a.) A 14. pont számozása 13. pontra módosul, címéből a „A költségvetési szerv”szöveget törli. 
b.) A címet követő rendelkezése kiegészül „A közalkalmazottak jogállásáról szóló     1992. évi 

XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. § alapján” szöveggel és a „….határozott időre” 
szövegrészt követően  „a társult önkormányzatok polgármesterei véleményének 
kikérését követően” szöveget hatályon kívül helyezi, törli. 

c.) A pont második mondatából a „..tekintetében” szövegrészt követően a „- a társult 
önkormányzatok polgármesterei véleményének kikérését követően” szöveget hatályon 
kívül helyezi, törli. 

 
14.) Az alapító okirat eredeti 15. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

a.) A 15. pont számozása 14. pontra módosul, címéből és alcíméből a „A költségvetési 
szerv”szöveget törli. 

b.) A címet követő szövegrész első mondatából az „Az intézmény” szövegrészt törli és a 
„közalkalmazottak” szövegrészt követően kiegészül „(közalkalmazotti jogviszony)” 
szövegrésszel. 

c.) A második mondat a „…….jogviszonyban” szövegrészt követően a „(munkaviszonyban)”, 
az „„…egyéb foglalkoztatásra irányuló” szövegrészt követően  a „(megbízási jogviszony) és 
vállalkozási” szövegrésszel egészül ki, továbbá a „1959. évi IV.”szövegrész helyébe a 
„2013. évi V.” szöveg lép. 
 

15.) Az alapító okirat eredeti 16. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
a.) A 16. pont számozása 15. pontra módosul, címéből a „A költségvetési szerv” szöveget törli, 
b.) rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Alaptevékenységét a Balassagyarmat Város Önkormányzata által biztosított éves 
költségvetésből látja el, valamint a feladat-ellátási megállapodásban foglaltak szerint”. 

 
16.) Az alapító okirat eredeti 17. pontjának számozása 16. pontra változik. 

 
17.) Az alapító okirat eredeti 18. pontjának számozása 17. pontra módosul, címe az „ingatlan” 

szövegrészt követően kiegészül „(a feladatellátást szolgáló vagyon)”: szöveggel, továbbá a  
„tizenegyedik” francia bekezdését törli. 

 
18.) Az alapító okiratot az alábbi új 18. ponttal egészíti ki:  

„18. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az ingatlanvagyont, 
valamint az ingatlanon felüli vagyont illetően Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének mindenkor hatályos vagyonrendelete az irányadó. Az 
ipolyszögi és a patvarci tagóvodák esetén a vagyonnal való rendelkezés alapja a 
Balassagyarmat és Ipolyszög, illetve Balassagyarmat és Patvarc települések 
önkormányzatai képviselő-testületi közötti megállapodás. 

              A rendelkezési jog a vagyon használatára terjed ki.” 
 

19.) A „Záradék” szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép: 



„Jelen alapító okirat 2014. ……………. lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Központi Óvoda 
234/2012.(XI.29.), 67/2012.(XI.30.) és 125/2012.(XI.27.) határozatokkal elfogadott, 2012. 
november 30. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
71/2014.(V.16.) határozatával hagyta jóvá.” 

 
Balassagyarmat, 2014. május 16.  

/: Medvácz Lajos:/ 
    polgármester 

 
                                                                               A 71/2014.(V.16.) határozat 2. számú melléklete 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
1. Megnevezése: Balassagyarmati Központi Óvoda 
 
2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19. 
 
3. Tagintézmények megnevezése, címe: 

- Nyitnikék Tagóvoda 
2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 2-4. 

- Meseerdő Tagóvoda 
2660 Balassagyarmat, Szondi utca 14. 

- Cseperedő Tagóvoda 
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1. 

- Játékvár Tagóvoda 
2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. 

- Ipolyszögi Tagóvoda 
2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 2. 

- Patvarci Tagóvoda 
2668 Patvarc, Gyarmati utca 48. 
 

4. Alapításának dátuma: 2005. július 1. 
 
5. Jogelődök megnevezése, székhelye: 

- Gézengúz Óvoda - 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19. 

- Nyitnikék Óvoda - 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 2-4. 
- Meseerdő Óvoda - 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 14. 
- Cseperedő Óvoda - 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1. 
- Játékvár Óvoda - 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. 
- Patvarci Óvoda - 2668 Patvarc, Gyarmati utca 32. 

 
6. Az intézmény típusa: óvoda 
 
7. Maximális gyermeklétszám: 670 fő 

 
8. Közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a szerinti óvodai nevelés, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontja alapján 
az óvodai ellátás. 

 
9. Szakmai alaptevékenysége: 



Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott nevelési feladatok: 

- Óvodai nevelés 
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ezen belül: 
❖ Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, akik a szakértői 

és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények között nevelhetők 
és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, akik egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdenek, illetve akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdenek. 

❖ Az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 
felzárkóztató program szerint óvodai fejlesztő programot szervez, illetve foglalkozást 
biztosít az EMMI rendelet 173. §-ában foglaltak alapján. 

- Ipolyszög és Patvarc vonatkozásában feladat-ellátási megállapodás alapján látja el az óvodai 
neveléssel összefüggő feladatokat. 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
098021  Pedagógia szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai  

 
10. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
11. Illetékessége, működési köre és felvételi körzete: 

Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc vonatkozásában feladat-ellátási megállapodás alapján 
látja el az óvodai nevelési feladatokat. 

 
12. Alapítói, fenntartói és irányító szervének megnevezése, székhelye: 

Alapító neve és székhelye: 
- Balassagyarmat Város Önkormányzata – 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 

12. 
 

Fenntartó neve és székhelye: 
- Balassagyarmat Város Önkormányzata – 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 

12. 
 

Irányító szerv neve, székhelye: 
- Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2660 Balassagyarmat, 

Rákóczi fejedelem út 12. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. § 
alapján az intézmény vezetőjét a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott nyilvános pályázati 
eljárást követően Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg 
határozott időre. Az intézményvezető feletti munkáltatói jogokat a magasabb vezetői 
megbízás, felmentés, magasabb vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat 
Balassagyarmat Város Polgármestere gyakorolja. 

Szakmai vezetése: 
 Az intézményt az óvodavezető vezeti. 

Az óvodavezető munkáját tagintézményenként 1-1 fő tagintézmény vezető segíti, valamint a 
Balassagyarmati Központi Óvodában 1 fő óvodavezető-helyettes. 



 
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

Foglalkoztatottjai alapesetben közalkalmazottak (közalkalmazotti jogviszony), akikre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Munka Törvénykönyve) rendelkezései az 
irányadóak. Nem közalkalmazotti jogviszonyban (munkaviszonyban) foglalkoztatott 
munkavállalóira a Munka Törvénykönyve vonatkozik, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
(megbízási jogviszony) és vállalkozási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
15. Alaptevékenységének forrása: 

Alaptevékenységét a Balassagyarmat Város Önkormányzata által biztosított éves 
költségvetésből látja el, valamint a feladat-ellátási megállapodásban foglaltak szerint. 

 
16. Jogállása: 

Az intézmény önálló jogi személy. 
 
17. Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú ingatlan (a 

feladatellátást szolgáló vagyon): 
- 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 2-4., hrsz. 898; 5503 m2 területű ingatlan 
- 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 14., hrsz. 146; 1015 m2 területű ingatlan 
- 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19., hrsz. 1659; 1843 m2 területű ingatlan 
- 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 31., hrsz. 1661/2, 709 m2 területű ingatlan 
- 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 31., hrsz. 1660/2; 64 m2 területű ingatlan 
- 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1., hrsz. 175/1; 757 m2 területű ingatlan 
- 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1., hrsz. 175/2; 1575 m2 területű ingatlan 
- 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12., hrsz. 2189; 3676 m2 területű ingatlan 
- 2660 Ipolyszög, Ipolyszögi utca 2., hrsz. 217/1; 2016 m2 területű ingatlan 

- 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48., hrsz. 43; 117,4 m2 területű ingatlan 
18. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az ingatlanvagyont, valamint 
az ingatlanon felüli vagyont illetően Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-
testületének mindenkor hatályos vagyonrendelete az irányadó. Az ipolyszögi és a patvarci 
tagóvodák esetén a vagyonnal való rendelkezés alapja a Balassagyarmat és Ipolyszög, illetve 
Balassagyarmat és Patvarc települések önkormányzatai képviselő-testületei közötti 
megállapodás. 
A rendelkezési jog a vagyon használatára terjed ki.  
 

Balassagyarmat, 2014. május 16. 
   /: Medvácz Lajos :/ 
   polgármester 
  

Záradék 
 
Jelen alapító okirat 2014.június hó 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Központi Óvoda 
234/2012.(XI.29.), 67/2012.(XI.30.) és 125/2012.(XI.27.) határozatokkal elfogadott, 2012. november 
30. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2014.(V.16.) 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Balassagyarmat, 2014.május 16.  
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
72/2014.( V.16.)  h a t á r o z a t a 

a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról  



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 24§ (1) bekezdése és 35§ (2) bekezdése alapján a szavazatszámláló 
bizottságok póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

 
- 2. számú szavazókör:  

Póttag: Honti Jánosné – Balassagyarmat, Régimalom u. 17.  
 

- 6. számú szavazókör:  
Póttag: Bárány István – Balassagyarmat, Béri Balogh Ádám u. 16. 
 

- 8. számú szavazókör:  
Póttag: Koplányi Balázs – Balassagyarmat, Szent Imre u. 1.  
 

- 11. számú szavazókör:  
Póttag: Nagyházi Andrea – Balassagyarmat, Zrínyi út 17. I/5. 
 

- 12. számú szavazókör:  
Póttag: Kosztrihán Istvánné – Balassagyarmat, Török Ignác u. 17. 
 

- 13. számú szavazókör:  
Póttag:   Szabó László – Balassagyarmat, Kodály Z. u. 21. 

 Pálok Istvánné – Balassagyarmat, Radnóti u. 19. 
 

- 14. számú szavazókör:  
Póttag:  Repkáné Csáki Ildikó – Balassagyarmat, Szabó püspök u. 31. fsz.2. 

  Jambrik Dóra – Balassagyarmat, Huszár A. u. 62. 
 

2. A Képviselő-testület meghatározza, hogy az 1. pont szerint megválasztott póttagok a 32/2014 ( 
II.27.) határozatában  meghatározott sorrendet követő sorrendben lépjenek a 
szavazatszámláló bizottság tagjává. 

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

 
Határidő: 2014. május 16. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
73/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Intézményvezető 
beosztás ellátásáról szóló pályázat véleményezésére 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 
Intézményvezető beosztás ellátásáról szóló pályázat vonatkozásában az alábbi véleményt 
fogalmazza meg: 
A Képviselő–testület a pályázót támogatja. 

 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK 

Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. május 29. 

 
 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége 

Fejlesztéséért" Közalapítvány 2013. 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:  2014. május 31. 
Felelős:     dr. Varga Andrea jegyző 

dr. Ádám György Ferenc kuratórium elnöke 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

75/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a"Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99" 

Közalapítvány 2013. 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:  2014. május 31. 
Felelős:     dr. Varga Andrea jegyző 

Deák Sándor Pál kuratórium elnöke  
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

76/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 

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

 



Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

  Bereczk Edit, ügyvezető 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

77/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló  

megtárgyalásáról 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft. 

2013. évi beszámolóját megtárgyalta és a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 

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

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

  Házy Attila, ügyvezető 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

78/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyarmati Média Non-profit 

Kft legfőbb szerve, a társaság ügyvezetőjének választja 2014. május 29. napjától 2019. május 
28. Házy Attilát (Születési hely, idő: anyja neve: lakcím: ). Az ügyvezető a feladatát 
munkaviszonyban, a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő összegű munkabérért látja 
el. 

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

 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyarmati Média Non-profit 

Kft legfőbb szerve, Horthy Istvánné és Vadkerty Róbert visszahívásának megerősítése 
mellett, a társaság 3 tagú felügyelő bizottságának tagjává választja 2014. május 29. napjától 
2019. május 28. napjáig  

 
Név: Polacsek Bélát 
Anyja neve:  
Lakcím:  



 
Név: Diósi Lászlót 
Anyja neve:  
Lakcím:  

 
Név: Petró Györgyöt 
Anyja neve:  
Lakcím:  

 
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt és a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő: 2014. május 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos – polgármester 

          Házy Attila ügyvezető 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyarmati Média Non-profit 

Kft legfőbb szerve, a társaság alapító okiratának módosítását a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt és a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

         Házy Attila ügyvezető 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő 
Kft. 2013. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 

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

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
  Juhászné Gajzinger Ágnes, ügyvezető 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a Pécsi Direkt Kft.-vel a Rákóczi u. 25. szám alatti helyiségre kötött 

helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PÉCSI DIREKT Kft.-vel (1075 
Budapest, Károly körút 3.C.ép. adószám: 11009498-2-44) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. szám 
alatt lévő 1583/A/1 hrsz-ú 168 m2 alapterületű helyiségre 2014. június hó 30. napjáig szóló 
helyiségbérleti szerződést, 2014. május hó 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti, azzal 
a feltétellel, hogy a helyiségre fennálló tartozásokat (bérleti díj, közös költség) a bérlő a bérleti 
szerződés megszűnés előtt köteles rendezni. 
A Képviselő-testület a megszűnést követő háromhavi bérleti díj megfizetésétől eltekint. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. 

szám alatt lévő 1583/A/1 hrsz-ú 168 m2 alapterületű helyiséget a Rainbow Üzletlánc Kft. 
(székhely: 1075 Budapest, Károly körút 3. C. ép., adószám: 22663155-2-42) részére 2014. június 
hó 01. napjától kezdődően az alábbi feltétek szerint adja bérbe: 

a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 
becsatolása az átlátható szervezetről, 

b) a helyiségbérleti szerződés időtartamara: 2019. május hó 31. napjáig szól, 
c) a helyiség kezdő bérleti díja: 2.867.595.-Ft/év + áfa, 
d) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék - háromhavi bérleti 

díjnak megfelelő összeg - befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása, 
e) a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 
15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint, 

f) a bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos költségek a 
bérlőt terhelik. 

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

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2014. május 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének  

módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

➢ A közbeszerzési terv a következő II.5. ponttal egészül ki: 
 

II.5. A volt Nógrád Megyei 
Mesterséges 

Megtermékenyítő Állomás 
épületének felújítása, 

korszerűsítése 

 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás  

2014. 
június 

2014. 
november  

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

 
Határidő: 2014. május 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

84/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a 2013. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 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: 2014. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

85/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a 
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 a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 57. (hrsz: 1428) 
(tulajdonosa: Balassagyarmat Város Önkormányzata és Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft.) 
ingatlan vonatkozásában. 
 

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 :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
az „AGORA Balassagyarmati Kulturális és Turisztikai Központ” tárgyú pályázat 

megvalósításához szükséges szerződések megkötéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. között az 
„AGORA Balassagyarmati Kulturális és Turisztikai Központ” tárgyú projekthez kapcsolódó alábbi 
feladatok ellátására szóló megbízási szerződések megkötésre kerüljenek, az alábbi összegű 
megbízási díjakkal: 
▪ projektmenedzsment: nettó 2.400.000,- Ft 
▪ közbeszerzési feladatok ellátása: nettó 1.000.000,- Ft 
▪ műszaki ellenőrzés: nettó 1.000.000,- Ft 
▪ üzleti marketing-tevékenység: nettó 3.000.000,- Ft 



▪ a nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok. nettó 500 000,- Ft 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2014.(V.29.)    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 4,5 álláshellyel csökkenti 5 fő köztisztviselő jogviszonyának 
megszüntetésével. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

létszámcsökkentés végrehajtásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

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

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2013. 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 2013. 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: 2014. június 05. 
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 :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Sportkoncepciójának elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Sportkoncepcióját, egyúttal a 85/2009.(IV.22.) 
számú határozatával elfogadott sportkoncepció hatályát veszti. 
 

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

Határidő: folyamatos 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2013. 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 2013. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 
támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

91/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2013. évi 

eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat város 
diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2013. évi eredményeiről és 
működésükről szóló tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket. 
 

Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

92/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a 2013. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 



Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és 
Művelődési Bizottságnak a 2013. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

93/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a 2014. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 

helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, 
hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata: 
a) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2013. évben 

4.000.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá; 
b) a helyi közösségi közlekedést 2014. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja; 
c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás nélkül a szolgáltatóval a közszolgáltatással 

közvetlenül megbízva kötötte meg. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 
Határidő: 2014. június 11. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a Magos Munk Dezső építész tiszteletére emléktábla állításáról 

 
1. A Képviselő-testület támogatja azon civil kezdeményezést, hogy Magos (Munk) Dezső építész 

emlékére a város emléktáblát avasson egykori lakóházán a Szent Imre utca 10-es épület falán. A 
60x90 cm méretű gránit emléktáblán az alábbi szöveg legyen: 
 

E SAJÁT TERVEZÉSŰ HÁZBAN ÉLT 
MAGOS MUNK DEZSŐ 

(1884-1944) 
VÁROSUNK SZÁMOS KÖZ- ÉS MAGÁNÉPÜLETÉNEK 

TERVEZŐ-KIVITELEZŐJE.  
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATA 

EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA 
BALASSAGYARMAT VÁROS 2014-BEN” 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a 2014. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő  

alapítványi támogatások meghatározásáról 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2014.(III.03.) önkormányzati 

rendelet 8. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az Oktatási, Ifjúsági, Sport és 
Művelődési Bizottság javaslata alapján –: 
 
a) a Mohácsi József Alapítvány részére a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2013. évi 

kötetének megjelentetéséhez: 50.000 Ft, 
b) a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány részére a Balassagyarmat régi képeslapokon c. 

kiadvány megjelentetéséhez: 50.000 Ft, 
c) a Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási Közjóléti Alapítvány részére a III. Zöld Zene Fesztivál 

megrendezéséhez: 100.000 Ft, 
d) a Kiss Árpád Nevelési Alapítvány részére a Kiss Árpád Általános Iskola hagyományainak 

bemutatásához: 60.000 Ft, 
e) a Keresztény Iskoláért Alapítvány részére a Szent Imre Napi rendezvények 

megrendezéséhez: 110.000 Ft, 
f) a „Kicsi Vagyok Én” Alapítvány részére az Örökség Kulturális Műhely előadássorozat 

megrendezéséhez: 350.000 Ft, 
g) a Kertész István Alapítvány részére a Holocaust 70. évfordulós Balassagyarmati 

programjainak megrendezéséhez: 60.000 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 2014. június 6. 
  a szerződések megkötése tekintetében 2014. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2014.(V.29.)    h a t á r o z a t a 
a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlésén történő képviseletről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Reznicsek Ferencné 

képviselőt, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzatát Medvácz Lajos polgármester helyett a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft 2014. május 30. napján tartott taggyűlésén képviselje. 

       
      Reznicsek Ferencné képviselő a taggyűlésen Balassagyarmat Város Önkormányzata nevében 

jogosult a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az önkormányzat véleményét ismertetni, 
az ülés napirendjeinek döntéshozatalában részt venni, szavazni. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft 

vezérigazgatóját a döntésről tájékoztassa. 
 

Határidő: 2014. azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2014.(VI.26.) határozata 

a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 



  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: a kiértesítésre: 2014. július 10. 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2014.(VI.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20 tt. 8. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 
20. tetőtér 8. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást 
szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok 
ellátása érdekében:  
 
Benkó Tamásné (sz: Lotharidesz Katalin; Balassagyarmat; 1976.; an: Maczka Anna) ápolónő 
(Szent Erzsébet Idősek Otthona) részére – költségelven – 2014. augusztus 1. napjától 
kezdődően 2019. július 31. napjáig, 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: A kiértesítésre: 2014. július 7. 
                  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2014. július 31. 
  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

99/2014.(VI.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 

u. 39. földszint 3. ajtószám alatti 33 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.) rendelet 3. §. (4) 
bekezdésében megjelölt jogkörében eljárva 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. 
napjáig használati szerződést köt Farkas Ferencné (szül.: 1947.; an.: Jónás Margit), az alábbi 
feltételekkel: 

• áram- és vízszolgáltatás helyreállítása:  határidő:  2014. 08. 31. 

• gázszolgáltatás helyreállítása:      2014. 09. 30. 

• elektromos vezetékek felülvizsgálata:     2014. 09. 15. 



• belső festés, belső ajtók, ablakok mázolása:     2014. 11. 30. 

• konyha, fürdőszoba helyreállítása:      2014. 12. 31. 
 

(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. 
 

(4) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2014. (II. 27.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 Határidő:  a szerződés megkötésére: 2014. július 15. 

a felújítási munkálatok elvégzésére: 2014. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
100/2014.(VI.26.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti lakás-használati jogviszonyának 
meghosszabbításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyi János (sz: 

Balassagyarmat, 1979.; an: Baranyi Márta) részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. 
földszint 1. szám alatti 75 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás lakáshasználati 
szerződését – költségelven – 2014. június 16. napjától kezdődően 2015. június 15. napjáig 
meghosszabbítja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 Határidő:  A szerződés megkötésére: 2014. július 15. 

 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

101/2014.(VI.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 
u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti 35 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.) rendelet 3. §. (4) 
bekezdésében megjelölt jogkörében eljárva 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. 



napjáig használati szerződést köt Mátyás Árpádné (szül.: 1940.; an.: Lakatos Margit), az 
alábbi feltételekkel: 

• áram- és vízszolgáltatás helyreállítása:  határidő:  2014. 08. 31. 

• gázszolgáltatás helyreállítása:      2014. 09. 30. 

• elektromos vezetékek felülvizsgálata:     2014. 09. 15. 

• belső festés, belső ajtók, ablakok mázolása:     2014. 11. 30. 

• konyha, fürdőszoba helyreállítása:      2014. 12. 31. 
 

(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 szerződés megkötésére: 2014. július 15. 
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2014. december 31. 

  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2014.(VI.26.)     h a t á r o z a t a 
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2014. évi 
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és 
Művelődési Bizottságnak az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2014. 
évi elbírálásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

103/2014.(VI.26.)     h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

A közbeszerzési terv II.4. pontja helyébe az alábbi II.4.A és II.4.B pontok kerülnek: 
 

II.4.A. Városi Képtár 
felújítása és Szabadtéri 

Színpad felújítása 

Városi Képtár 
épületének felújítása 

348 m2,  

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás részajánlattételi 

lehetőséggel 

2014. 
július 

2015. 
március 

II.4.B. Szabadtéri Színpad 
felújítása  

Szabadtéri Színpad 
kiszolgáló helyiség 

építése 146 m2, 
Szabadtéri Színpad 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás 

2014. 
július 

2015. 
március 



kerítés felújítása 183 
m, 

 
➢ A közbeszerzési terv a következő II.6. –II.8. pontokkal egészül ki: 

 

II.6. Nyírjes, útfelújítás  

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás  

2014. 
június 

2014.július  

II.7. Önkormányzatok és 
intézményeik 

épületenergetikai 
fejlesztése megújuló 

energiaforrás 
hasznosításával kombinálva 
a konvergencia régiókban 

KEOP-2014-4.10.0/F” című 
pályázati felhívásra a 

Balassi Bálint Gimnázium 
energetikai 

korszerűsítésére 

 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás részajánlattételi 

lehetőséggel 

2014. 
július 

2014. 
augusztus 

II.8. „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

KEOP-2014-4.10.0/N” című 
pályázat 

 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás 

2014. 
július 

2014. 
augusztus 

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

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
104/2014. (VI.26.) határozata 

Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Központi Óvoda maximális gyermek létszámának túllépését a 2014/2015. 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, 23 csoport indításával. 

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: 2014.augusztus 31. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
105/2014.(VI.26.) határozata 

Központi Óvoda 2014- 2015 évi munkatervének véleményezéséről 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Központi Óvoda 2014 – 2015-ös nevelési évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglalt 
tartalommal megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 

2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2014.augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2014.(VI.26.)    h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító 

okiratának módosításáról szóló okiratot  és az egységes szerkezetű alapító 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: 2014. június 30.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
107/2014.(VI.26.) határozata 

a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő 
Kft. ügyvezetőjének 2014. július 1. napjától 2019. június 30. terjedő időszakra Oravecz István, 
Balassagyarmat, Bercsényi u. 14. szám alatti lakost választja. 
Az ügyvezető a feladatát munkaszerződéssel, havi bruttó 350.000 forintos munkabérért látja el. 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
108/2014.(VI.26.) határozata 

a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének díjazásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja, hogy a 
Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, Juhászné Gajzinger Ágnes megbízatásának 
lejártakor 2 havi munkabérnek megfelelő díjazásban részesüljön. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

109/2014.(VI.26.) határozata 
a „Volt buszmegálló” épületének megszerzéséről 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a balassagyarmati, 

506 hrsz-ú volt buszmegálló épületének, cserével – 6 millió forintos értéken – történő 
megszerzéséhez. 

(2) A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a balassagyarmati, 506/A hrsz-ú 
ingatlanra vezetett árverésen ajánlattételre, az ingatlan megszerzése érdekében. 

(3) A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert  az ingatlan-nyilvántartásban fel nem 
tüntetett, jelenleg is üzemelő büfé tulajdonosával való tárgyalásokra, melynek célja az 
üzlethelyiség bérleti jogának időleges átengedéséért a büfé épület tulajdonjogának 
megszerzése. 

(4) A képviselő – testület a tulajdonszerzést követően felkéri a polgármestert, hogy kérjen 
árajánlatokat a megszerzett épületek bontására és a helyükön parkolóhelyek kialakítására. 

(5) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 Határidő:  tárgyalások lezárására: 2014. augusztus 30. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
110/2014. (VI.26.) határozata 

„KEOP-2014-4.10.0 jelű pályázatok benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban KEOP-2014-4.10.0/F” című pályázati 
felhívásra a Balassi Bálint Gimnázium, vagy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
energetikai korszerűsítésére céljából. 
 

2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP-2014-4.10.0/N” című pályázati felhívásra a Szent 
Erzsébet Idősek Otthona fejlesztése céljából. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – az elszámolható költségekre vetített korlátok 
mértékéig – a pályázatok előkészítéséhez és megvalósításához szükséges szerződések 
megkötésére, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31. 



Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

111/2014.(VI.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatannal kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 

17. szám alatti társasházzal szerződést köt, melynek értelmében az önkormányzat vállalja a 
társasház Rákóczi u. felőli, főutcai frontjának helyreállítását, cserébe pedig a társasház a 
csatolt vázrajz szerint rögzített 714m2 –es területet tulajdonba átengedi Balassagyarmat 
Város Önkormányzatának. Felek a csere értékét egybehangzóan 3,2 millió forintban 
határozzák meg. 

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

 Határidő:  a szerződés megkötésére: 2014. július 15. 
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2014. augusztus 30. 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban” ÁROP-1.A.3.-2014 számú pályázati felhívás benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért az ÁROP-1.A.3.-2014  

számú pályázati felhíváson való részvétellel.  
 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: A pályázat benyújtásáig nyitva álló határidő 
Felelős:  Dr. Varga Andrea jegyző 

    Medvácz Lajos polgármester 
 
 
                     /: Medvácz Lajos:/             /: dr.Varga Andrea:/ 

                 polgármester             jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 

az Informatikai Biztonsági Szabályzat kiegészítéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Informatikai 

Biztonsági Szabályzat kiegészítését. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 
 Határidő: folyamatos 



 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft törzstőkéjének megemeléséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eddigi 500e Ft-ról 2,5 millió 

forinttal megemelve 3 millió forintra emeli a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft törzstőkéjét, 
készpénzben, az eredménytartalék terhére. 

 
2. A Képviselő-testület a Kft javadalmazási szabályzatát az alábbiak szerint felülvizsgálja: 

 
- a Kft ügyvezetői feladataival megbízott személy a Kft-ben munkaszerződéssel foglalkoztatott 

személy  
- a Kft ügyvezetőjének cafetéria juttatása megegyezik a Kft valamennyi dolgozója 

vonatkozásában (évi bruttó 300e Ft) 
 

3. A Képviselő – testület megerősíti Palik Ferenc, Szikora Péter és Nagy László Felügyelő bizottsági 
tagságát, valamint rögzíti, hogy a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft könyvvizsgálót nem 
foglalkoztat. 

 
4. A Képviselő – testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szervezeti és működési szabályzat e 

határozatnak megfelelő tartalmú felülvizsgálatáról gondoskodjon. 
 
5. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

  Oravecz István ügyvezető 
Határidő: folyamatos 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
115/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft könyvvizsgálójáról  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft-be – Szőllősi Sándor könyvvizsgáló megbízatásának 2014. 
június 30-ával történő megszűnésével – a könyvvizsgálói tisztséget a Kft vonatkozásában nem 
alkalmazza. 

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

megtételére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

Bereczk Edit ügyvezető 
Határidő: folyamatos 

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

 
 

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 
közszolgáltatási szerződés elfogadására 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal közszolgáltatási szerződést köt a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft-vel. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a szeptemberi képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre az önkormányzat 
kötelező közművelődési feladatairól szóló rendelet felülvizsgálata. 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. július 20. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 
állami tulajdonú ingatlan tulajdonba kéréséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 mezőkövesdi 6849/8 helyrajzi számú természetben 
3400 Mezőkövesd, Kisfa u. 6. szám alatti ingatlannak a Balassagyarmati Városgazdálkodási 
Vállalat (jogutódja: Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft) kezelésében lévő 1/4 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4.) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások feladatainak ellátása érdekében valamint a 
15.) pontjában sport, ifjúsági ügyek ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni. 

3. Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
– ideértve szükség esetén a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3400 Mezőkövesd, Kisfa u. 6. szám 

alatti 6849/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 3400 Mezőkövesd, Kisfa u. 6. szám 
alatti 6849/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

Bereczk Edit ügyvezető 
Határidő: folyamatos 

 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
118/2014.(VIII.22.)   h a t á r o z a t a 

helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23.§ -ban foglalt rendelkezés alapján a balassagyarmati székhelyű Helyi 
Választási Bizottság  

      tagjának: 
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6 . I/5.; 
Dr. Szabó Ervin 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 30-36. II/18, 
Demus László 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11. 

 
     póttagjának: 

Görög Imréné 2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 18. 
Kopcsányi Ottó 2660 Balassagyarmat, Béri B. Ádám út 22. 
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
2. Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, a 

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 

Határidő: szöveg szerint  
       Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről.   
Határidő: 2014. augusztus 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2014.(VIII.22.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

➢ A közbeszerzési terv a következő I.1. ponttal egészül ki: 
 

I.1. Hulladékszállító jármű 
beszerzése 

1 db 15 m3-es 
hulladékszállító jármű 

és 1 db 16 m3-es 
hulladékszállító jármű 

beszerzése 

Kbt. II. Rész szerinti 
eljárásrend, Nyílt eljárás  

2014. 
november 

2015. 
március 

 
 

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

Határidő: 2014. augusztus 22. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

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

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve  
 
 

  A közbeszerzés 
tárgya  

Mennyisége 
Irányadó 

eljárásrend, 
Tervezett 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás  szerződés 



eljárási típus megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett 
időpontja 

teljesítésének 
várható 

időpontja vagy 
a szerződés 
időtartama 

 I. Árubeszerzés 
  

  
 

I.1. Hulladékszállító 
jármű beszerzése 

1 db 15 m3-es 
hulladékszállító 

jármű és 1 db 16 
m3-es 

hulladékszállító 
jármű beszerzése 

Kbt. II. Rész 
szerinti 

eljárásrend, nyílt 
eljárás 

2014. november 2015. március 

II. Építési 
beruházás 

  
  

 

II.1.Balassagyarmat 
város és térsége 
ivóvízellátásának 
rekonstrukciója 

(SH/3/30) 

Belterületi 
elosztóhálózat: 

6.723 fm, külterületi 
távvezeték: 11.028 

fm, csomópont 
rekonstrukció: 6 db 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 

közzétételével 
indított nyílt 

eljárás 

2014. július 2015. december 

II.2. Nyitnikék 
Tagóvoda 

fűtéskorszerűsítése 
 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend,  
Hirdetmény 
közzététele 

nélkül indított 
eljárás 

2014. május 2014. július 

II.3. Elkerülő út 
kiépítése 

Kábelgyár- Algőver 
utca között 

 Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 
közzététele 

nélkül indított 
eljárás 

2014. május 2014. november 

II.4.A. Városi 
Képtár felújítása és 
Szabadtéri Színpad 

felújítása 

Városi Képtár 
épületének 

felújítása 348 m2, 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 
közzététele 

nélkül indított 
eljárás 

részajánlattételi 
lehetőséggel 

2014. július 2015. március 

II.4.B. Szabadtéri 
Színpad felújítása 

Szabadtéri Színpad 
kiszolgáló helyiség 

építése 146 m2, 
Szabadtéri Színpad 

kerítés felújítása 
183 m, 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 
közzététele 

nélkül indított 
eljárás 

2014. július 2015. március 

II.5. A volt Nógrád 
Megyei 

Mesterséges 
Megtermékenyítő 

 Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 

2014. 2015. 



Állomás épületének 
felújítása, 

korszerűsítése 

közzététele 
nélkül indított 

eljárás 

II.6. Nyírjes, 
útfelújítás 

(opciós tételek: 
Szerb utca (hrsz: 

595/1, 592/8) 
felújítása 

Móra Ferenc út 
(hrsz: 2804, 

2910/8) felújítása 
Akácfa út felújítása 

 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 
közzététele 

nélkül indított 
eljárás 

2014. június 2014.július 

II.7. 
Önkormányzatok 
és intézményeik 
épületenergetikai 

fejlesztése 
megújuló 

energiaforrás 
hasznosításával 

kombinálva a 
konvergencia 

régiókban KEOP-
2014-4.10.0/F” 
című pályázati 

felhívásra a Balassi 
Bálint Gimnázium 

energetikai 
korszerűsítésére 

 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 
közzététele 

nélkül indított 
eljárás 

részajánlattételi 
lehetőséggel 

2014. július 
2014. 

augusztus 

II.8. „Fotovoltaikus 
rendszerek 

kialakítása KEOP-
2014-4.10.0/N” 
című pályázat 

 Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 
közzététele 

nélkül indított 
eljárás 

2014. július 
2014. 

augusztus 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
  

 

III.1.Földgáz és 
villamos energia 

beszerzés 

Földgáz és villamos 
energia beszerzés 

Központosított 
közbeszerzés 

2014. szeptember 2014. december 

III.2. 
Balassagyarmat 

Város 
Önkormányzata 

vagyonának 
biztosítása 

ingatlanvagyon:kb.7 
milliárd Ft 

berendezések: kb. 
470 millió Ft 

készletek. kb. 12,5 
millió Ft 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 
közzététele 

nélkül indított 
eljárás  

2014. július 1. 
2014. július 1-től 

határozatlan 
időre 

IV. Építési 
koncesszió 

 
  

 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

 
  

 

 
 

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2014.(VIII.22.)   h a t á r o z a t a 
a volt Vármegyeháza épületén történő emléktábla állításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2., 445 hrsz alatti (volt 
Vármegyeháza) műemlék épület Madách úti oldalbejáratától északra található első két ablak közti 
falfelületre az alábbi emléktábla kerüljön elhelyezésre: 

 
Ebben az épületben dolgozott 

1909-1914 között 
MISKOLCZY-SIMON JÁNOS 

Nógrád vármegye főlevéltárnoka 
Hősi halált halt  

1914. szeptember 1-jén Lemberg mellett 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az emléktábla állítása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:2014. augusztus 31. 

 
                     /: Medvácz Lajos:/    /: dr.Varga Andrea:/ 

                               polgármester              jegyző 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2014.(VIII.22.)   h a t á r o z a t a 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági 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: 2014. szeptember 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
                     /: Medvácz Lajos:/    /: dr.Varga Andrea:/ 

                               polgármester              jegyző 
 
 

121/2014.(VIII.22.) határozat melléklete 
 

Módosító okirat 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól 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, Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító 
okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 7. pontja az alábbival egészül ki: 



 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

096030  Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
 
Balassagyarmat, 2014. augusztus 22. 
 
              /: Medvácz Lajos :/ 
                  polgármester 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

122/2014.(VIII.22.)   h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Non-profit Kft alapító okiratának módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Non – profit Kft 

alapító okiratát akként módosítja, hogy a társaság a továbbiakban nem foglalkoztat 
könyvvizsgálót, a könyvvizsgálói tisztségre vonatkozó rendelkezések az alapító okiratból törlésre 
kerülnek. 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

     Házy Attila ügyvezető 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

123/2014.(VIII.22.)   h a t á r o z a t a 
a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium gyermekétkeztetési 

feladatainak átvételére 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete – a RIDENS Szakképző Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: Iskola) 2014. szeptember 1. napjától történő 
KLIK állami intézményfenntartó központ fenntartóváltás okán a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-a gyermekétkeztetési feladatait 
átveszi. 

 
2. Az 1. pontban megjelölt feladathoz kapcsolódóan átvételre kerülő dolgozói létszám a Gazdasági 

Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) állományába kerül. 
 

3. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének soron 
következő módosításakor a GAMESZ létszáma, valamint költségvetése ezirányú módosításának 
előterjesztéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester; Bécsiné Miklecz Marietta igazgató 

  3. pont vonatkozásában: dr. Varga Andrea jegyző 
 

 
                     /: Medvácz Lajos:/    /: dr.Varga Andrea:/ 

                               polgármester              jegyző 
 

 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

124/2014.(VIII.22.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti 

lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. 

földszint 2. szám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos lakást Dr. Kenéz Katalin (sz: 
Vinogradov (Nagyszőllős), 1978.; an: Varga Katerina) részére költségelvű lakbér megfizetése 
mellett, 2014. szeptember 1. napjától kezdődően 2017. október 31. napjáig, ezen belül a Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél fennálló szakorvosi 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: 2014. augusztus 30. 
 A szerződés megkötésére, lakás átadására: 2014. szeptember 1. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2014.(IX.05.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

➢ A közbeszerzési terv a következő II. 7. pontja helyébe az alábbi II.7. pont lép: 
 

II. 7.Önkormányzatok és 
intézményeik 

épületenergetikai 
fejlesztése megújuló 

energiaforrás 
hasznosításával 

kombinálva a 
konvergencia régiókban 
KEOP-2014-4.10.0/F” 

című pályázati felhívásra a 
Rózsavölgyi Márk 

Alapfokú Művészeti Iskola 
energetikai 

korszerűsítésére . 

 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül 
indított eljárás 

részajánlattételi 
lehetőséggel   

2014. 
szeptember 

2014. 
szeptember 

 
 

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

Határidő: 2014. szeptember 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
                     /: Medvácz Lajos:/    /: dr.Varga Andrea:/ 

                               polgármester              jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
127/2014.(IX.05.) határozata 

a tanuszoda helyszínének kijelölésére 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Balassagyarmaton 
megvalósuló tanuszoda– összhangban a Nemzeti Sportközpontok és Balassagyarmat Város 
Önkormányzata között, 2014. május hónapban megkötött „Együttműködési Megállapodás”-ban 
foglaltakkal - a Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Balassagyarmat 
3186 hrsz-ú, 7792 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megnevezésű földrészleten kerüljön 
megépítésre. 

2. A beruházással kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, hozzájárulások megadásáról a Képviselő-
testület külön határozatban rendelkezik 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy az 1. pontban foglaltak szerinti 

nyilatkozatot a Nemzeti Sportközpontok részére kiadja. 
 

Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:2014. szeptember 05. 

 
 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2014.(IX.05.) határozata 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról 
szóló 111/2014 (VI.26.) határozat módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 

17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 111/2014 (VI.26.) 
határozata 1. pontjának második mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

     „ Felek a csere értékét egybehangzóan bruttó 4 millió forintban határozzák meg.” 

A határozat egyéb pontja változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2014. szeptember 15. 

               a felújítási munkálatok elvégzésére 2014. október 5. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2014. (IX.05.) határozata 

a Szent István Király Alapítvány támogatásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István Király Alapítvány az 

Ipoly Mente Kultúrkör számára a kulturális és tudományos tevékenységeikkel kapcsolatosan felmerült 

költségek fedezetére 80.000.- azaz nyolcvanezer 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: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



 

 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
130/2014.(IX.25.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnoksága valamint Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójának 

elfogadására  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága valamint Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
beszámolóját. 
 

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

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

131/2014. (IX.25.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi  

költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 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:  2014. szeptember 30. 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2014. (IX. 25.) h a t á r o z a t a 
a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó hozzájárulás 

igényléséről  
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a központi 
költségvetés a települési önkormányzatnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás 
ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2013. szeptember 30. napját követően 
hozott döntéseikhez kapcsolódó 2013. és 2014. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik 
teljesítéséhez hozzájárulásra igénylést nyújt be.  



 
 
1.  Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. szeptember 27-éig pályázatot nyújt be, valamint 2 fő 

köztisztviselő 1,5 álláshely megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek 
teljesítéséhez igényelhető támogatásra.  

 
 
2.  A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának 

alakulása: 
    Balassagyarmati   
    Közös Önkormányzati 
    Hivatal 

_______________________________________________________________________________ 
2014. január 1. létszám (fő)    56,50      
 
2014.07.0.1 álláshely csökkentés (fő):     4,50    
 
A változást követően  
kialakult létszám 2014.10.01. (fő:)   52,00    
 
2014 .III. ütemben pályázható 
létszám (álláshely):       1,50  
 
 
3.   Az összesített létszám alakulása: 
 
                2014. 01. 01.  2014.10.01.   
 
Önkormányzat  
és intézményei összesen:   433,88 fő 429,38  fő   
 
 
4.   Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a települési 

önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet alapján e foglalkoztatottak után 
támogatásban nem részesült. 

 
5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken a foglalkoztatottak - jogviszonyban, vagy 
munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési 
önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében 
a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség 
 

6.  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított költségvetési 
szervek közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében 
döntött a felmentéssel, vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről. 

 
7. A határozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek 

megszüntetését is jelenti, melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
8.  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 

Határidő: 2014. szeptember 27. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
 



 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
133/2014.(IX. 25.) határozata 

a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli  önkormányzati 

támogatásokról elnevezésű, 2014. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú melléklet 1.IV. pontja, valamint a 
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli  önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a rendkívüli  
önkormányzati támogatást szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatásra.  

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

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
134/2014.(IX.25.) határozata 

Hugyag Község Önkormányzatának a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi 
Társulásba való felvételi kérelmének elbírálásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hugyag Község 
Önkormányzatának a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulásba való csatlakozási 
kérelmét elutasítja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
   Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135/2014. (IX.25.) határozata 

a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013 – 2014 évi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013 – 2014 évi 
beszámolóját. 
 

   Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 



 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
136/2014.(IX.25.)  határozata 

a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Madách Imre Városi Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának Pénzkezelési szabályzat c. (7. számú) mellékletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
„PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
A Madách Imre Városi Könyvtár önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az 

intézmény pénzügyi-gazdasági, fizikai támogató tevékenységét a Gazdasági, Műszaki Ellátó 

Szervezet végzi (továbbiakban GAMESZ). 

A gazdasági tevékenységhez a Madách Imre Városi Könyvtár 11741017-16779945 számú intézményi 

gazdálkodási bankszámlát használja. 

A számlavezető pénzintézet: OTP Nyrt., Balassagyarmati Fiók 

Címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 44/46. 

Adóhatósági azonosítószám: 16779945-1-12 

Utalványozás: 

Bárminemű kifizetés utalványozására, szakmai teljesítés igazolására az igazgató jogosult, ellenjegyző 

a GAMESZ igazgatója, illetve gazdasági vezetője. 

 

Előlegfelvétel: 

A tervezhető kiadásokhoz elszámolási előleget a GAMESZ pénztárából kell felvenni. 

A készpénzfelvételi szándékot, a felvételt megelőzően jelezni kell a GAMESZ gazdasági vezetőjének 

és a pénztárosának. 

Elszámolási határidő egy hónap. 

Felelős: ügyviteli alkalmazott 

Számlaadás: 

A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer lehetőséget biztosít a könyvtárban szükséges pénztári 
funkciók ellátására, ezért az intézmény 2013. november 4-től ennek használatával tesz eleget 
számlaadási kötelezettségének. A CIRC modul pénztár menüpontja segítségével a könyvtár 
munkatársai elkészítik a beiratkozási, késedelmi és egyéb térítési díjak befizetéséhez szükséges 
pénztárbizonylatokat. Számla készül: 

1. a könyvtári rendszerben keletkezett olvasói tartozások rendezéséről, 
2. közvetlenül a pénztári modulban keletkező befizetésekről – ebben az esetben a számla 

tételeihez nem tartozik tartozás a könyvtári rendszerben. 
Ha a vevő a könyvtár olvasója, a számla kitöltéséhez a rendszerben tárolt adatokat használjuk. Azon 
vevőinktől, akik nem tagjai könyvtárunknak a számlaadáshoz szükséges személyes adatokat elkérjük. 
Ez esetben ki kell tölteni a névre és címre vonatkozó kötelező adatmezőket. Mentéssel a számla 



sorszámot kap, ezután nyomtatás készül róla két példányban – az eredeti a vevőé, a másolat a 
könyvtáré. 
Műszak végén történik a napi forgalom lekérdezése, a kasszában lévő pénz és a számlák ellenőrzése, 
majd elzárása a kijelölt helyre. 
Hetente egy meghatározott napon kerül sor a pénztárzárásra, mely során a rendszer kinyomtatja a 
legutóbbi pénztárzárás óta lezajlott pénzmozgásokat napi bontásban, számlatétel-típusonként 
összegezve. A pénztárzárást a rendszergazda végzi. Az ügyviteli alkalmazott készíti el a heti 
bevételről az összesítőt, majd leadja a pénzt a számlamásolatokkal együtt a GAMESZ 
házipénztárába. 
A kinyomtatott zárások és a hozzájuk tartozó, befizetésről szóló pénztárbizonylatok őrzése – a 
hatályos jogszabályok által meghatározott határidőig – az ügyviteli irodában történik. 
A számítógépes rendszer meghibásodása és áramszünet esetén a számlaadási kötelezettséget kézi 
úton előállított számlával kell teljesíteni.   
 
Pénzkezelés a Helytörténeti Gyűjteményben: 
 
A honismereti köri tagdíj befizetéséről számlát állít ki a Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa. Ennek 
összegét zárt kazettában tartja, majd eljuttatja az anyaintézménybe, ahol az ügyviteli alkalmazott 
befizeti a GAMESZ pénztárába. 
 
Számlák és nyugták nyilvántartása: 
 
A szigorú elszámolású számlák nyilvántartásáról, hitelesítéséről a GAMESZ pénztárosa, a betelt 
nyomtatványok leadásáról (vissza a GAMESZ pénztárába) pedig a könyvtár ügyviteli dolgozója 
gondoskodik.” 
2. A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Kiss-Mohai Orsolya igazgató 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2014.(IX.25.) határozata 

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

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koplányi Zsolt  egyéni 

vállalkozóval a Balassagyarmat, Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú 244 m2 
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés az alábbi 
feltételekkel hosszabbítható meg: 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2014. év október hó 1. napjától 2016. 
év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség bérleti díj összege: 1.886.340.-Ft/év + áfa, 
c) a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 
15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint, 

d) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét -a bérleti szerződés megkötésétől 
számított- hat havi egyenlő részletben köteles a Bérlő megfizetni,  

e) a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 
fizeti, 

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

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2014. szeptember 30. 



 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138/2014. (IX.25.) határozata 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti  
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 
20. I. emelet 6. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást 
Hrubecs Gábor Pál (sz.: Balassagyarmat, 1976.; an.: Nagy Katalin) pályamunkás (Városi 
Sportintézmények) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2014. augusztus 1-től 
kezdődően 2015. 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: A kiértesítésre: 2014. október 5. 
                  A szerződés megkötésére: 2014. október 15. 
  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
139/2014.(IX.27.) határozata 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 2. ajtószám alatti 
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 
fsz. 2. ajtószám alatti 66 m2 alapterületű 2 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság bérleti szerződését határozott időre 2014. szeptember 1. napjától 2015. 
május 31. napjáig – költségelven – meghosszabbítja.  
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: a kiértesítésre:   2014. október 5. 
  a szerződés megkötésére: 2014. október 15. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2014. (IX. 25.) határozata 

a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti 
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sasvári István (sz: Salgótarján, 
1982.; an: Oláh Erzsébet) és Sasvári Istvánné (sz.: Mátyás Katalin; Salgótarján, 1982.; an.: 
Baranyi Rozália) részére a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 4. szám alatti 36 m2 
alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás lakáshasználati szerződését 2014. október 1. 
napjától kezdődően 2015. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja, azzal a feltétellel, hogy a 
lakás állapotával kapcsolatban az Önkormányzat felé semmiféle költségtérítési igénnyel nem 
élhetnek. 

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

 
 
 Határidő:  A szerződés megkötésére: 2014. október 15. 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
141/2014. (IX. 25.) határozata 

a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. 

u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti 40 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.) rendelet 3. §. (4) 
bekezdésében megjelölt jogkörében eljárva 2014. október 1. napjától 2017. szeptember 30. 
napjáig bérleti szerződést köt Baranyi Gáborné (szül.: Pólya Andrea, 1966.; an.: Baranyi 
Magdolna), az alábbi feltételekkel: 

• közműszolgáltatások helyreállítása,    határidő:  2014. 10. 31. 

• szolgáltatási szerződések megkötése határidő:   2014. 10. 31. 

• fűtés helyreállítása       2014. 10. 31. 

• nyílászárók, bejárati ajtó rendbetétele, mázolása   2014. 11. 30. 

• belső festés:        2014. 11. 30. 

• fürdőszoba helyreállítása:      2014. 12. 31. 

• szobák, parkettázása, parketta felcsiszolása, lakkozása:  2015. 01. 15. 

• konyha helyreállítása:      2015. 01. 31. 
 

(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 szerződés megkötésére: 2014. október 15. 
   a Rákóczi u. 9. szám alatti lakás leadására: 2014. november 15. 

a felújítási munkálatok elvégzésére: 2015. január 31. 
  

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Dr. Varga Andrea jegyző 
 



 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2014.(IX.25.)  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 2015/2016. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2015. 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 2015. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
2.000.000.- Ft-ot biztosít.   

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

 
 Határidő: 2014. október 1. (a pályázat közzétételére) 
      2014. december 08. (a pályázat elbírálására) 
 Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2014. (IX.05.) határozata 

a Palócország Fővárosáért Közalapítvány támogatásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Palócország Fővárosáért 
Közalapítvány részére 260.000 forint – azaz kettőszázhatvanezer forint támogatást nyújt. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint 
a támogatott közalapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést.  

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
144/2014.(IX.25.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 



➢ A közbeszerzési terv a következő II.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

II.5.1 A volt Nógrád 
Megyei 

Mesterséges 
Megtermékenyítő 

Állomás épületének 
felújítása, 

korszerűsítése 
(építési engedélyt 

nem igénylő 
feladatrész 

 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 

közzététele nélkül 
indított eljárás 

2014.augusztus 2014. november 

II.5.2. A volt 
Nógrád Megyei 
Mesterséges 

Megtermékenyítő 
Állomás épületének 

felújítása, 
korszerűsítése 

(építési engedélyt  
igénylő feladatrész 

 

Kbt. III. Rész 
szerinti 

eljárásrend, 
Hirdetmény 

közzététele nélkül 
indított eljárás 

2014.szeptember 2014. november 

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

Határidő: 2014. szeptember 25. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2014. (IX.25.) határozata 

a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázati kiírásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§- valamint a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4.§ (4) bekezdésében és 23.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján nyilvános pályázatot ír ki a mellékletben szereplő pályázati felhívás és 
pályázati kiírás közzétételével 10 éves időtartamra. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázati felhívás két országos napilapban, a 

Magyar Közlöny mellékletében megjelenő Hivatalos Értesítőben, helyben szokásos módon és a 
honlapon történő közzétételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
146/2014. (IX.25.) határozata 

a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 
2013 – 2014 évi beszámolójának elfogadásáról 

 



Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás 2013 – 2014 évi beszámolóját. 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
147/2014. (IX.25.) határozata 

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2013 – 2014 évi beszámolójának elfogadásáról  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2013 – 2014 évi 
beszámolóját. 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

148/2014.(IX.25.)      h a t á r o z a t a 
a Városi Sportintézmények intézményvezetői állás betöltésére szóló pályázat kiírásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Városi 
Sportintézmények (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) vezetésére, magasabb vezetői 
megbízással, a mellékletben foglalt tartalommal. 
 
      Határidő: közzététel tekintetében 2014. október 1. 

Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
149/2014. (IX. 25.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 

u. 41/B. földszint 1. szám alatti 41 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra 
önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - 
kötelezően ellátandó feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 
21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki. 

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

megtételére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a 
pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze 
be. 
 

4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 



Határidő:  a pályázat kiírására 2014. október 10.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
                
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
150/2014. (IX. 25.) határozata 

Eisler László méltányossági ápolási díj iránti kérelmének elbírálásáról 

 
Eisler László (született: anyja neve:, taj száma:, adóazonosító:) –  szám alatti lakos – ápolási 
díjra való jogosultság megállapítása iránti kérelmét Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
elutasít ja.  
 
Jelen eljárás költség és illetékmentes. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozat közlésétől számított 30 napon belül a 
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (3100 Salgótarján, Pipishegy út 1.) címzett, de a 
képviselő-testülethez benyújtandó keresetlevéllel kérhető felülvizsgálata jogszabálysértésre 
hivatkozással. 
 

INDOKOLÁS 
 

Eisler László hozzátartozója, Eisler Eleonóra Erzsébet (született: an.:, taj száma:) ápolása miatt 
ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet nyújtott be. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket) 30. § (1) bekezdése alapján a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja az alábbi esetekben: 
 

a) az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 
b) a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs 

helye, 
c) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, 
d) jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő 

előtti vagy elkésett, 
e) a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás 

mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek 
nincs helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki, 

f) a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy 
g) a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy. 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoctv.) 43/B. § (1) bekezdésével az önkormányzat által megállapítható 
ápolási díjat nem teszi kötelező feladattá (43/B. § (1) A települési önkormányzat 
képviselő-testülete - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - 
méltányossági ápolási díjat állapíthat meg…) 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013. (XII.02.) számú 
önkormányzati rendeletében ápolási díj ellátás megállapításáról nem rendelkezik, így Eisler László 
ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti kérelmét a Képviselő-testület elutasítja. 
 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
         polgármester        jegyző 



 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

151/2014. (IX.25.) számú határozata 
Csernák Tamás – szám alatti lakos – ápolási díj megszüntetésének elbírálásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) Csernák Tamás (született: anyja neve:, TAJ sz.:, adósz.: ) - szám alatti lakos részére 
megállapított ápolási díjra való jogosultságát és az ápolási díj folyósítását 2014. november 30. 
napjával  

 
m e g s z ü n t e t i . 

 
Jelen eljárás költség- és illetékmentes. 
 
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Balassagyarmati Törvényszéktől 
(továbbiakban: Bíróság ) lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet 
Balassagyarmat Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani. 
 

INDOKOLÁS 
 
Csernák Tamás - 2005. január 01.- napjától Csernákné Kóhn Etelka – édesanyja - ellátása miatt 
ápolási díjban részesül. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény – 
továbbiakban Szoctv. - 42. § (2) bekezdésének c) pontja valamint (3) bekezdése alapján az ápolási 
díjra való jogosultságot a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával meg kell 
szüntetni, az ápolt személy halála esetén.  
 
Tekintettel arra, hogy az ápolt Csernákné Kohn Etelka 2014. szeptember 17. napján elhunyt, 
ezért az ellátást meg kellett szüntetni. 
 
Hatáskörömet a Szoctv. 3.§ (1) bekezdése, 32/A.§ (1) bekezdése és 41. § (2) bekezdése biztosítja.  
Határozatomat a Szoctv. 42.§ (2) bekezdés c) pontja, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdése és 72.§ 
(1) bekezdése alapján hoztam meg. 
A fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján 
biztosítottam. 
 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
         polgármester        jegyző 

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  

Pálinkás Zoltánné óvodavezetőt 
Tresóné Pribeli Erzsébet általános iskolai tanárt 
Velkeyné Gréczi Alice középiskolai tanárt 

 
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti      
 Ifj. Ember Péter hivatásos zenész, zeneszerzőt 



 
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti       

Dr. Matuz Anna gyermekkardiológus, főorvos asszonyt 
Ábelné Kövér Andrea gyógytornászt 

 
„ Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti 
 a Tájékozódási Futó Kovács Családot 
 Szász Viktor 16-szoros Ironman, triatlonista, tájfutó, hegyikerékpározó, edzőt   
  
 „Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti  

Záhorszki Attiláné ápolót 
Uramné Magulya Eszter szociálpedagógust 

 
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti: 

Pistyúr József, a Pofosz megbecsült és aktív tagját 
a Balassagyarmati Palóc Kertbarát Kört 
a Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesületet 

 
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti  

Csók Csilla közlekedési előadót 
 
 „Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti  

Páris Áchim 
Kókai Márk 
Nagy Vanessza 
Kakas Szilvia 
Hodászi Dominika 
Sebján Rozália 
Tóth Imola 
Almásy Rebeka 
Szrenka Viktória 
Ódor Vivien 
Fekete Bence 
Szvetlik Anna 
Által Odett 
Benus Adél 
Vályi Gergő 
 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására. 
 

Határidő: 2014. október 23. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
         polgármester        jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
153/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 

MEDVÁCZ LAJOS FERENC polgármester illetményének megállapításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és a (4) bekezdés d) pontja 
alapján MEDVÁCZ LAJOS FERENC polgármester illetményét 2014. október hó 12. napjától 
bruttó 523.500.-Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
2. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 



 
Határidő: 2014. október 25. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

154/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
MEDVÁCZ LAJOS FERENC polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján MEDVÁCZ 
LAJOS FERENC polgármester költségtérítését 2014. október hó 12. napjától bruttó 78.500.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
2. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2014. október 25. 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

155/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló 

 alpolgármesterének megválasztásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 
Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármesterévé 

CSACH GÁBOR LÓRÁNT 
 

2660. Balassagyarmat, Viola u. 9/a. szám alatti lakos képviselőt választja meg. 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2014. október 25. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

156/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
Csach Gábor Lóránt alpolgármester illetményének megállapításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
Csach Gábor Lóránt alpolgármester illetményét 2014. október hó 20. napjától bruttó 
471.200.- Ft/hó összegben állapítja meg.  



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

Határidő: 2014. október 25. 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

157/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
Csach Gábor Lóránt alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Csach Gábor 
Lóránt alpolgármester költségtérítését 2014. október hó 20. napjától bruttó 70.700.- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

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

Határidő: 2014. október 25. 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

158/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
az Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági és Családügyi 
Bizottság  
                Elnökének:  Orosz Bernadett képviselőt, 

                     tagjainak:   Dobrocsi Lénárd,  
                                        Reznicsek Ferenc Pálné és   
   Szedlák Sándor képviselőket; 
                       Nem képviselő tagjának:  Dr. Csekey Lászlót,                 
                                     Jónás Gábort és  
             Kamarás Sándort választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Határidő: 2014. október 25. 
      Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

159/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
Városüzemeltetési Bizottság elnökének  és tagjainak 

megválasztásáról 
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városüzemeltetési Bizottság 
                   Elnökének:   Huszár Péter képviselőt, 
                   tagjainak:    Pulay László, 
  Siket Béla és 
  Szedlák Sándor képviselőket; 
                  Nem képviselő tagjának:  Bernáth Istvánt,                
                                      Fényes Balázst és  
                                                          Márton Istvánt választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Határidő: 2014. október 25. 
      Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
160/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 

a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság 
 
                   Elnökének:   Fazekas János képviselőt, 
                     tagjainak:   Huszár Péter Pál és  
                                      Pulay László képviselőket, 
                    Nem képviselő tagjának:  Bárányné Dr. Balázs Máriát és  
                                       Polonkai Erzsébetet választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Határidő: 2014. október 25. 
     Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság 
                   Elnökének:   Zolnyánszki Zsolt képviselőt, 
                     tagjainak:   Dobrocsi Lénárd, 
                                       Orosz Bernadett és 
                                       Siket Béla képviselőket, 
                Nem képviselő tagjának:  Frankó Viktóriát,  
                                       Freistág Melindát és 
                                       Petró Györgyöt választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 



 
      Határidő: 2014. október 25. 
      Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

162/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 
 
                   Elnökének:   Lombos István Pál képviselőt, 
                     tagjainak:   Reznicsek Ferenc Pálné és 
                                       Zolnyánszki Zsolt képviselőket, 
                       Nem képviselő tagjának: Dely Lászlónét és  
                                       Palik Ferencet  választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Határidő: 2014. október 25. 
      Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

163/2014.(X.30.)    h a t á r o z a t a 
Nógrád Megye Közgyűlésének Balassagyarmatra költözésével kapcsolatos  

döntések meghozataláról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Civitas 
Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból, ingyenesen, közfeladat ellátása érdekében, 
a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben helyiséget biztosít, maximum 1800 m2 

nagyságrendű területen a Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése, Hivatala, valamint a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft részére, az irodahelyiségek kialakítását követően 
közvetlenül, a közfeladatának e helyszínen történő ellátásáig. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt irodahelyiségek kialakítására, felújítására a 2014. évi 
költségvetésében a Városháza felújítása, valamint az önkormányzati intézmények karbantartása, 
felújítása költségsoron lévő tételeket jelöli meg, azzal, hogy felkéri a jegyzőt és a polgármestert, 
hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ennek átvezetéséről 
gondoskodjon. 

 
3. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt irodahelyiségek felújítása, kialakítása érdekében – a 

műszaki állapotok rögzítését követően – szükség esetén (értékhatár elérése esetén; in house 
beszerzés esetét kivéve) közbeszerzési eljárás lefolytatására kéri fel a Közbeszerzési 
Bizottságot, egyben pedig Balassagyarmat város 2014. évi közbeszerzési tervét ezen építési 
beruházással kiegészíti. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az e határozatban foglaltak 

szerint egyeztető tárgyalások lefolytatására, a használati szerződés, az üzemeltetés feltételeinek 
szerződés keretében történő rendezésére. 

 



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

Határidő: 2015. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
              dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2014.(X.30.)    h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú épületek 2015. évi felújítási tervének 

jóváhagyásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre a felújítási tervét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
a.) Rákóczi u. 25-27. szám alatti épület tulajdonviszonyainak rendezésére és részleges 

felújítására 12.000.000.- Ft-ot, 
b.) Zichy u. 2. szám alatti ingatlan homlokzat felújítására 2.500.000.- Ft-ot. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletében 

biztosítsa a felújításokhoz szükséges előirányzatokat. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2014.(X.30.)    h a t á r o z a t a 
a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat város és 

térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatban 
foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott 
„Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 
azonosítási számú pályázatban foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv 
szerződéses feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását. 
 

2. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 4.4. pontjában foglalt jogkörében eljárva az 
1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan a Bírálóbizottság 
tagjainak – Balassagyarmat Város Jegyzőjének 5.3. pontban megjelölt hatáskörére is 
figyelemmel – az alábbi személyeket jelöli ki: 

1. Dr. Varga Andrea 
2. Juhászné Gajzinger Ágnes 
3. Magyaros Tamás 
4. Oravecz István 
5. Márkus Pál 

 
3. A Képviselő-testület az Ajánlati felhívás IV.2.1.) Értékelési szempontok pontjának 2. 

Fenntarthatósági projektterv minősége részszempont értékelését végző Szakértői bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: 

1. Zábrádi József 



2. Bózvári József 
3. Roza Gábor 

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

 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
166/2014.(XI.27.) határozata 

a Városi Sportintézmények vezetőjének megbízására 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján a Városi Sportintézmények vezetői 
feladatainak ellátásával 2014. december 1-től - 2019. november 30-ig, Gaál Dénes, 2660 
Balassagyarmat, Domb utca 12. szám alatti lakost bízza meg.  
Illetménye a Kjt. szerint kerül megállapításra. 
Vezetői pótlékát a pótlékalap 270 %-ában: 54.000.-Ft-ban állapítja meg. 
 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2014.(XI.27.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi  
költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése I.-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét 
képező 1-8. számú mellékleteket - elfogadja. 
 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2014. november 30. 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
168/2014. (XI.27.) 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 – a 
népkonyha és nappali melegedő feladatainak ellátásig – de legkésőbb 2015. december 31-ig, a 
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi Szervezete) 
használatába adja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására azzal, hogy 

a használati szerződés tartalmazza az alábbi szövegrészeket.  
2.1. „A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi Szervezete) 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban lakóhely, illetve tartózkodási hely 
létesítését csak a polgármester hozzájárulásával kezdeményezheti a lakcímnyilvántartó 
hatóságnál.” 

 
2.2. „Azon hajléktalan személyek esetében, akik nem balassagyarmati lakhellyel rendelkeznek 

és Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyontárgyakat rongálják, 
veszélyeztetik annak állagát, úgy a Hajléktalan Szállón,  közterületen az ellátás – a 
polgármester megkeresése alapján – megszüntetésre kerüljön.” 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Magyar Vöröskereszt 

Nógrád Megyei Szervezettel a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti (Hajléktalan Szálló) 
1475 hrsz-ú ingatlan felszabadítása vagy esetlegesen más helyszínen történő kialakítása céljából. 

 
4. A Képviselő – testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Magyar 

Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete ( Balassagyarmati Területi Szervezete) 2014. évre 
vonatkozó beszámolóját, a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

 
 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2014. december 31. 
       3. pontban: folyamatos 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

169/2014.(XI.27.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 2. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 
u. 39. földszint 2. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú 
lakásra az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 
21/2004. (VI.30.) rendelet 3. §. (4) bekezdésében megjelölt jogkörében eljárva 2014. 
december 16. napjától 2015. december 15. napjáig Bogdánné Virág Kitti (szül.: 1985.; 
an.: Oláh Margit) részére használatba adja, az alábbi feltételekkel: 

• áram- és vízszolgáltatás helyreállítása:  határidő:  2015. 01. 31. 

• gázszolgáltatás helyreállítása:      2015. 01. 31. 

• elektromos vezetékek felülvizsgálata:     2015. 03. 31. 

• belső festés, belső ajtók, ablakok mázolása:     2015. 04. 30. 

• konyha, fürdőszoba helyreállítása:      2015. 05. 31. 
 

(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 szerződés megkötésére, a lakás átadására:  2014. december 15. 

a felújítási munkálatok elvégzésére:   2015. május 31. 
  

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 
   Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
170/2014.(XI.27.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 
u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű 1 szobás komfortos komfortfokozatú 
lakást szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó 
feladatok ellátása érdekében:  
 
Családi Csilla (sz: Családi Csilla; Balassagyarmat; 1966.; Vincze Katalin) munkavállaló 
részére – szociális alapon –, 2014. december 1. napjától kezdődően 2019. november 30. 
napjáig, 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: 2014. december 1. 
                  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2014. december 1. 
  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
   Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

171/2014.(XI.27.) határozata 
a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 31. tt. 2. ajtószám  

alatti üresen álló lakás hasznosításáról 
 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szabó 

püspök u. 31. tetőtér 2. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű, egy és fél szobás komfortos 
komfortfokozatú lakásra az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek 



mértékéről szóló 21/2004. (VI.30.) rendeletben megjelölt jogkörében eljárva 2014. december 
16. napjától 2015. december 15. napjáig Molnárné Váczi Katalin (szül.: 1970.; an.: Dénes 
Ilona) részére használatba adja, azzal a feltétellel, hogy  

- 2015. június 30. napjáig köteles a felújítási és helyreállítási munkákat (nyílászárók 
javítása, mázolása; tetőgerenda javítása; elektromos hálózat felülvizsgálata, 
felújítása) elvégezni, mellyel kapcsolatban az Önkormányzat felé semmiféle 
költségtérítési igénnyel nem élhet.  
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  a lakáshasználati szerződés megkötésére, a lakás átadására: 2014. december 15. 
  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
172/2014.(XI.27.) határozata 

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

 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -a nemzetiségiek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján-  a Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem útja 33. szám alatti 1533/A/2 hrsz-ú, 65 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget 2019. évi választásokig térítésmentesen használatba adja, Balassagyarmat Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a szerződés megkötésére 2014. december 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
173/2014.(XI.27.) 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, 2015. év január hó 01. napjától 
2015. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  



b. a helyiség éves bérleti díja  1.039.370.-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. a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 
15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint, 

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 2014. december 5. 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
174/2014.(XI.27.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi 
belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi belső ellenőrzési tervét a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
175/2014.(XI.27.) határozata 

a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27. napjától 
számított öt éves, meghatározott időtartamra a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság felügyelő bizottságának tagjaivá 

 
- Palik Ferenc (a.n.: Demus Teréz) 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. I. em. 5. szám alatti lakost, 
- Bárányné Dr Balázs Mária (a.n.: Szotáczki Mária) 2660 Balassagyarmat, Trikál u. 9. alatti -  

- Szikora Péter (a.n.: Majer Erzsébet) 2699 Szügy, Toldi út 13.szám alatti lakost megválasztja. 
 



2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a Balassagyarmati 
Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a felügyelő bizottság tagjainak 
cégnyilvántartásban való feltüntetéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: a 2. pont tekintetében 2014. december 27. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Oravecz István ügyvezető 
 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
176/2014.(XI.27.) határozata 

a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
alapító okiratának módosításáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 

Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

„11./ A társaság felügyelő bizottsága: 

A társaságban három főből álló felügyelő bizottság működik, amelynek 

tagjai :  

Palik Ferenc (a.n.: Demus Teréz, lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. I. em. 5.) 

Bárányné Dr Balázs Mária (a.n.: Szotáczki Mária) 2660 Balassagyarmat, Trikál u. 9. alatti  
Szikora Péter (a.n.: Majer Erzsébet, lakcíme: 2699 Szügy, Toldi út 13.) 

 
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2014. november 27. napjától számított öt éves, 

meghatározott időtartamra szól.” 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a Balassagyarmati 
Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával és 
annak cégnyilvántartáson való átvezetésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
 

Határidő: a 2. pont tekintetében 2014. december 15. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

   Oravecz István ügyvezető 

 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
177/2014.(XI.27.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás használati jogviszonyának 
meghosszabítására  

 

(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 lakás lakáshasználati szerződését Radics Tamás Rolandné (szül.: 1976.; 
an.: Radics Piroska) részére 2014. november 1-től kezdődően – költségalapon – 2015. 
október 31-ig meghosszabbítja. 
 

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



 Határidő:  lakáshasználati szerződés megkötése: 2014. december 15. 
 Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 

 

 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
178/2014.(XI.27.) 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 Hodászi Márk, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (Anyja neve: Varga Henrietta, Lc.: 2660, Balassagyarmat, Madách liget 
15/1. IV/2.) 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 2014. december 11. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
179/2014.(XI.27.) 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 Orgoványi Petra, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (Anyja neve: Varga Erika, Lc.: 2660 Balassagyarmat, Éger út 15.) 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 2014. december 11. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
180/2014.(XI.27.) 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 Szatmári Zsombor Attila, a Kiss Árpád Általános Iskola 

nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Tálas Andrea Katalin, Lc.: 2660 Balassagyarmat, 
Jókai út 6. 2/3.) 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 2014. december 11. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
181/2014. (XI.27.) 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 Mátyás Dzsenifer, a Balassagyarmati Dózsa György 

Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Kiss Brigitta, Lc: 2660, 
Balassagyarmat, Óváros tér 4.) 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 2014. december 11. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
182/2014.(XI.27.) 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 Sándor László, a Balassagyarmati Szabó Lőrinc 

Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Szabó Klára, Lc: 2660, 
Balassagyarmat, Kóvári út 7/A. 4/1.) 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 2014. december 11. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
183/2014. (XI.27.) 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 Homolya Gergő, a Balassagyarmati Szabó Lőrinc 

Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Ács Judit, Lc: 2660, 
Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 9. 4/29.) 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 2014. december 11. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
184/2014.(XI.27.) 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 Rusznák Balázs Levente, a Balassagyarmati Szabó 

Lőrinc Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Kereskényi Ágnes, Lc: 2660, 



Balassagyarmat, Szügyi út 29.) 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 2014. december 11. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 Medvácz Lajos  dr. Varga Andrea 
        polgármester        jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
185/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  

a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint  2. ajtószám alatti  
lakás lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. 

földszint 2. ajtószám alatti 34 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakásra 
lakáshasználati szerződést Jónás Józsefné (szül.: an.: ) részére 2015. január 1. napjától 
kezdődően, szociális alapon, 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja. 

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

Határidő:  a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2015. január 9. 
 Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
186/2014.(XII.19.)    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 (6720 Szeged, Dóm tér 1-4.) részére a 
Madách Imrével kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási tevékenység folytatása céljából 
térítésmentesen használatba adja meghatározott időtartamra, 2015. év január hó 01. napjától 
2016. 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 kiértesítésre: 2014. december 31. 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

187/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4/A. fsz. 7. ajtószám alatti  

lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-

4./A. fsz. 7. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakás lakásbérleti 
szerződését Csabák Péter (sz.: an.: ) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2014. 
december 1-től kezdődően 2017. november 30-ig, meghosszabbítja. A lakás rendeltetésszerű 
használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  

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

Határidő: A kiértesítésre: 2015. január 09. 
                     A szerződés megkötésére: 2015. január 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti  

lakásra vonatkozó  bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szontágh Pál 

út 12. fsz. 1. ajtószám alatti 60 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást szakember 
elhelyezés céljából:  

 
Dr. Frankfurter Márta (sz: an: ) infektológus szakorvos, fertőző osztály osztályvezető főorvosa 
részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2014. október 1-től kezdődően 2017. szeptember 
30-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyáig bérbe adja.   
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  

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

Határidő: A kiértesítésre: 2015. január 09. 
                     A szerződés megkötésére: 2015. január 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

189/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti  

lakás lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról 
 

(1) 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 2014. december 1. napjától 2015. november 30. napjáig a 
lakáshasználati szerződést lakáshasználati díj ellenében - szociális alapon - meghosszabbítja 
Berkiné Surányi Etelkával (szül.:  an.:). 

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



Határidő: A kiértesítésre: 2015. január 09. 
                     A szerződés megkötésére: 2015. január 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 Dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

190/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft átköltözés II. ütemének 

fedezet biztosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft – Balassagyarmat, Szügyi u. 3148/5 hrsz alá való – 
átköltözésének II. üteméhez nettó 38 millió forint fedezetet biztosít az alábbiak szerint: 
 
- pályázati önerőből 15 millió forint 
- városközpont fejlesztés 10 millió forint 
- áthúzódó fejlesztési feladatok 10 millió forint 
- játszóterek felújítása 3 millió forint. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron 

következő módosításakor ennek átvezetéséről gondoskodjon. 
 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
191/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  

a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: a kiértesítésre: 2014. december 31. 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

192/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat elbírálásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában, - valamint a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4.§ (4) bekezdésében és 23.§-ában 
kapott felhatalmazás alapján kiírt nyilvános pályázat nyertese a Nógrád Volán Zrt., mely szervezet 



évi 6 millió forintos önkormányzati támogatás mellett, 10 éves időtartamra biztosítja a 
közszolgáltatás ellátását, a pályázatban foglaltak szerint. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1932014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Központi Óvoda maximális gyermek létszámának túllépését a 2014/2015. nevelési év december 
hónaptól, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) (továbbiakban: Nkt.) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, a Nkt. 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 Nkt. alapján további fenntartói 
engedély megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék 
be a fenntartóhoz. 

 
Határidő: 2014. december 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

194/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától az 

előterjesztésben rögzített feltételekkel szerződést köt az állam képviseletében a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a Szent Erzsébet Idősek Otthonában – kötelező állami 
feladatként, állam helyett szerződéssel biztosított – fogyatékos személyek otthona feladat 
biztosítására. 

 
2) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére.  
 

Határidő: szerződés megkötésére: 2014. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

195/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról  
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
megkötésre kerülő együttműködési megállapodást. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési 

megállapodás aláírására. 
 

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

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

196/2014.(XII.19.)       h a t á r o z a t a 
 "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

DR. CSEKEY LÁSZLÓ  
osztályvezető főorvos részére, 

 
eddigi közéleti tevékenysége, emberi értékei és a város életének fejlődésében végzett  

szerepvállalásáért 
 

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 
kitüntető címet adományozza. 

 
2. A kitüntetés átadására 2015. 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: 2015. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

197/2014.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
DR. HAUSEL SÁNDOR 
történész, főlevéltáros 



részére 
 

Balassagyarmat város történetében végzett kutatásaiért és publikációiért 
 
a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2. A kitüntetés átadására 2015. 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: 2015. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

198/2014.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
DR. KISS TAMÁS 

nyugalmazott jogtanácsos 
részére 

 
1956-os bátorsága, élete, munkássága, Balassagyarmathoz való hűsége okán 

 
a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2. A kitüntetés átadására 2015. 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: 2015. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

199/2014.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
HERCZEG HAJNALKA  

a Gondoskodás Közhasznú Egyesület elnöke 



részére 
 

magas szintű szakmai elhivatottsága, szülővárosáért tett közéleti tevékenysége, továbbá  
kulturális és szociális tevékenységéért a  

 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 
 

2. A kitüntetés átadására 2015. 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: 2015. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

200/2014.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
HORTHY ISTVÁN  

a Memento Mori Temetői Alapítvány Kuratóriumi Elnöke 
részére 

 
közéleti szerepvállalásáért és egyházi örökségünk megóvásáért a 

 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 
 

2. A kitüntetés átadására 2015. 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: 2015. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
201/2014.(XII.19.) határozata 

a „Horváth Endre” díj adományozásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kusnyár Evelin festőművész, 

grafikust magas színvonalú alkotó tevékenységének elismeréseként, művészi értékeinek 
különös, kifinomult technikákkal való közvetítéséért „Horváth Endre” díjban részesíti. 

 



2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2015. évi Megyei Madách-
ünnepség keretében rendezett ünnepségen adja át.  

 
Határidő: 2015. január 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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


