KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
2015. év
1/2015.(I.30.) a Dr. Horváth Sándor háziorvossal megkötött megbízási szerződés megszüntetéséről
2/2015.(I.30.) felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az ipolyszögi önkormányzattal megkötött
megállapodás megszüntetésről
3/2015.(I.30.) a Dr. Csordás Ildikó háziorvossal megkötésre kerülő megbízási szerződés
jóváhagyásáról
4/2015.(I.30.) felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az ipolyszögi önkormányzattal
megkötendő megállapodás elfogadásáról
5/2015.(I.30.) Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám
alatti 610/1/A/6 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés meghosszabbításáról
6/2015.(I.30.) a Kossuth u. 1.szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Pannónia típusú
motorkerékpár kiállítás) használati szerződésének megkötéséről
7/2015. (I.30.) a Balassagyarmat, 868 hrsz-ú a 848 hrsz-ú, a 867/1 hrsz-ú és a 871/5 hrsz-ú
ingatlanokból részterület elidegenítéséről
8/2015. (I.30.) Balassagyarmat, Arany János u. 5-7. szám alatti kazánház használatba adásáról
9/2015.(I.30.) a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti
szerződésének meghosszabbításáról
10/2015. (I. 30.) Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának módosításáról
11/2015.(I.30.) Ifjúságpolitikai koncepció és a Cselekvési terv felülvizsgálatáról, különös tekintettel a
Diákképviseleti fórum működtetéséről
12/2015.(I.30.) Önkormányzati Hírlevél, önkormányzati információs rendszer kialakításáról
13/2015.(I.30.) új börtön építésének kezdeményezéséről
14/2015.(I.30.) Körmendy Enikő – 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 113. fsz.1. szám alatti lakos –
ápolási díj megszüntetésének elbírálásáról
15/2015.(II.26.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
16/2015.(II.26.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentésére
vonatkozó döntés megerősítéséről
17/2015.(II.26.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának módosításáról
18/2015.(II.26.) Medvácz Lajos polgármester 2015. évi szabadságütemezéséről
19/2015.(II.26.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról
20/2015.(II.26.) a Központi óvoda átszervezésére irányuló eljárás megindításáról
21/2015.(II.26.) a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról
22/2015.(II.26.) a 2014. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló
beszámoló elfogadásáról

23/2015.(II.26.) az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2014. évre
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított összeg
felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról
24/2015.(II.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
25/2015.(II.26.) a Balassagyarmati KÉVIG Alapítvány támogatásáról
26/2015.(II.26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes
elhelyezésre szóló közszolgáltatás elvégzésének biztosításáról
27/2015.(II.26.) a nappali ellátás biztosításáról
28/2015.(II.26.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról
29/2015.(II.26.) a DMRV Zrt-vel vagyonkezelési szerződés megkötésére
30/2015.(II.26.) a PALÓC Nagykereskedelmi Kft. részére bérbe adott Balassagyarmat, József A. u. 1.
szám alatti (Tanbolt) 1630 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentésének
kezdeményezéséről
31/2015.(III.09.) a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat
város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázathoz
kapcsolódó döntések meghozataláról
32/2015.(III.26.) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
33/2015.(III.26.) a közterület – felügyelet és a mezőőr 2014. évi beszámolójának jóváhagyására
34/2015. (III.26.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
35/2015.(III.26.) a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
36/2015. (III.26.) a Cserhát Mentőkutyás Egyesület részére földterület biztosításáról a Balassagyarmat
376/4 hrsz-ú ingatlanon
37/2015.(III.26.) a Balassagyarmat, 3199/1-8 hrsz-ú ingatlanok elidegenítéséről
38/2015. (III.26.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti lakás jogviszonyának
rendezéséről
39/2015. (III.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. fsz. 2. ajtószám alatti lakás-használati
jogviszonyának meghosszabbításáról
40/2015. (III.26.) a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. ( 510/A/1 hrsz-ú) ingatlan
hasznosításáról
41/2015.(III.26.)
elfogadásáról
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42/2015.(III.26.) tér elnevezéséről
43/2015. (III.26.) Balassagyarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
Szakmai programjának módosításának elfogadásáról
44/2015.(III.26.) a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadására

45/2015.(III.26.) a köznevelési feladatokat ellátó intézmények működtetéséről
46/2015.(III.26.) a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
47/2015. (III. 26.) támogatás biztosításáról
48/2015.(III.26.) a Hősök temetőjének rekonstrukciójáról
49/2015. (III. 26.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására elnevezésű pályázat benyújtására
50/2015.(III.26.) a Balassagyarmat, Nyírjes puszta, 5193 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
51/2015.(III.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014-2019 évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programjának elfogadásáról
52/2015. (III.26.) új börtön építéséről
53/2015. (III.26.) a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról
54/2015.(IV.16.) a bírósági ülnökök megválasztásáról
55/2015.(IV.16.)
módosításáról
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57/2015.(IV.16.) a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium intézményvezetői állására kiírt pályázat
véleményezésére
58/2015.(IV.16.) a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői állására kiírt
pályázat véleményezésére
59/2015.(IV.16.) a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola intézményvezetői állására kiírt
pályázat véleményezésére
60/2015.(IV.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 eredményének megállapításáról
61/2015.(IV.30.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalásáról
62/2015.(IV.30.) a parkolási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
63/2015.(IV.30.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
64/2015.(IV.30.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
65/2015.(IV.30.) Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek
2014. évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
66/2015.(IV.30.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról

67/2015.(IV.30.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról
68/2015.(IV.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakáshasználati
jogviszonyának meghosszabbításáról
69/2015.(IV.30.) a Balassagyarmat, Arany J. u. 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakásra vonatkozó bérleti
szerződésének meghosszabbításáról
70/2015.(IV.30.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5123 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról a Balassagyarmati
Diák Szabadidős és Versenysport Egyesület részére
71/2015.(IV.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogának, a
Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjéről
72/2015.(IV.30.) a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
73/2015.(IV.30.) üzletrész átruházási szerződés megkötéséről
74/2015.(IV.30.) bírósági ülnök megválasztásáról
75/2015. (V.07.) a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
támogatása
76/2015.(V.07.) Balassagyarmat Város Önkormányzata ideiglenesen szabad pénzeszközeinek
hasznosításáról
77/2015. (V.07.) az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2015. május 11-ei ülése kapcsán meghatározott
állásfoglalásról
78/2015. (V.11.) 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 eredményének megerősítéséről
79/2015. (V.11.) Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával összefüggő
döntések meghozataláról
80/2015.(V.11.) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésről szóló
tájékoztatás elfogadására
81/2015.(V.11.)

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

82/2015.(V.11.) a Déli tehermentesítő út II. üteme nyomvonalának meghatározásáról
83/2015.(V.11.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. földszint 6. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
84/2015.(V.14.) a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft felügyelő bizottságába tag delegálására való
javaslattételéről
85/2015. (V.14.) üzletrész átruházási szerződés megkötéséről
86/2015. (V.14.) 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 eredményének fenntartásáról

87/2015.(V.28.)
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról

Balassagyarmati

88/2015.(V.28.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról
89/2015.(V.28.) A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
90/2015.(V.28.) határozata
a "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadásáról
91/2015. (V.28.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
92/2015.(V.28.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás lakáshasználati
jogviszonyának meghosszabbításáról
93/2015.(V.28.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakáshasználati
szerződésének meghosszabbításáról
94/2015.(V.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobulaház) ingatlanra szóló az Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád Megyei Közhasznú
Egyesülettel kötött helyiségbérleti szerződés meghosszabbításáról
95/2015.(V.28.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat
elbírálásáról
96/2015. (V.28.) a 2014. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
97/2015.(V.28.) a 2015. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi
támogatások meghatározásáról
98/2015. (V.28.) a 2015. évi Sportrendezvények és kiemelt sportolók támogatására biztosított összeg
terhére történő alapítványi támogatások meghatározásáról
99/2015.(V.28.) a Gyarmati Média Nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalásáról
100/2015.(V.28.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
101/2015.(V.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 9. szám alatti ingatlannal kapcsolatos fejlesztési
koncepcióról
102/2015.(V.28.) a balassagyarmati 030. hrsz. ingatlan jogi helyzetének rendezéséről
103/2015.(V.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. ( 510/A/1 hrsz-ú) ingatlan
hasznosításáról
104/2015.(V.28.) a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó
hozzájárulás igényléséről
105/2015.(V.28.) a tanuszodával kapcsolatos döntések meghozataláról
106/2015.(VI.05.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
107/2015.(VI.05.) a 2015. évre a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről

108/2015.(VI.05.) a 29/2015.(II.26.) határozat módosításáról
109/2015.(VI.05.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
110/2015.(VI.25.) a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadásáról
111/2015.(VI.25.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába tag
delegálására való javaslattételről
112/2015.(VI.25.) a balassagyarmati 5110 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
113/2015.(VI.25.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 7. szám alatti társasházzal kapcsolatos
fejlesztési koncepcióról
114/2015.(VI.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata ideiglenesen szabad pénzeszközeinek
hasznosításáról
115/2015.(VI.25.) a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013-2014. évi
beszámolójának elfogadásáról
116/2015.(VI.25.) KEOP-2015-5.7.0 jelű pályázat benyújtásáról
117/2015.(VI.25.) a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
118/2015.(VI.25.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti lakás használati
jogviszonyának meghosszabbításáról
119/2015.(VI.25.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
120/2015.(VI.25.) a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás bérleti
jogának, a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő
cseréjéről
121/2015.(VI.25.) Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (Hendrik Mariann)
122/2015.(VI.25.) a balassagyarmati 2635/5, 2635/6, 2635/7 és 2635/12 hrsz-ú ingatlanok
használatba adásáról
123/2015.(VI.25.) Balassagyarmat Város 2015-2020-ig tartó időszak közvilágítási fejlesztési
koncepciójáról
124/2015.(VI.25.) a Balassagyarmat-Szügyi iparterület feltáró útja megépítésének előkészítéséről
125/2015.(VI.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
126/2015.(VI.25.) a Balassagyarmat, Thököly út 12. fsz. 5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
127/2015.(VI.25.) az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2015. évi
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
128/2015.(VI.25.) Ifjúsági Alap felosztásáról
129/2015.(VI.25.) rekortán pálya építésének támogatásáról
130/2015.)VI.25.) állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

131/2015.(VI.25.) Dudás Gábor méltányossági ápolási díj iránti kérelmének elbírálásáról
132/2015.(VII.17.) a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
133/2015.(VII.17.) a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti (1530/1/A/7 hrsz) 33 m 2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
134/2015. (VII.17.) a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
135/2015.(VII.17.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat
elbírálásáról
136/2015. (VII.17.) a Megyei Területrendezési Terv módosításának kezdeményezéséről
137/2015.(VII.17.) a Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
138/2015. (VII.17.) együttműködési megállapodás megkötéséről
139/2015.(VIII.17.) Balassagyarmat város területrendezési eszközeinek részleges módosításáról
140/2015.(VIII.17.) Balassagyarmat
Partnerségi egyeztetés szabályairól

területrendezési

eszközeinek

módosítására

vonatkozó

141/2015.(VIII.17.) rekortán pálya építésének támogatásáról szóló 129/2015.(VI.25.) határozat
módosításáról
142/2015.(VIII.17.) bérlőkijelölési jogról való lemondás jóváhagyására
143/2015.(IX.24.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
144/2015.(IX.24.) A NET Zrt vagyonkezelésében lévő,állami tulajdonú balassagyarmati lakások
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
145/2015. (IX.24.) a Duna-Ipoly Önkormányzati Program Társulás társulási megállapodásának
felmondásáról
146/2015.(IX. 24.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti
szerződésének meghosszabbításáról
147/2015. (IX. 24.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról
148/2015. (IX.24.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alattilakás-használati
jogviszonyának meghosszabbításáról
149/2015.(IX. 24.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének módosításáról
150/2015.(IX.24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
151/2015.(IX.24.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
152/2015.(IX.24.)

a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

153/2015.(IX.24.) a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő fejlesztési
tervről

154/2015.(IX.24.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
155/2015.(IX.24.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó
szerződés meghosszabbításáról
156/2015.(IX. 24.) a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó
hozzájárulás igényléséről
157/2015. (IX.24.) Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról
158/2015.(IX.24.) a Központi Óvoda 2015. augusztus 1-től - 2016. július 31 időszakra szóló Vezetési
Program véleményezéséről
159/2015. (IX. 24.) a Központi Óvoda 2015/2016. évi Pedagógiai – Működési Munkatervének
véleményezéséről
160/2015.(IX.24.) a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezéséről
161/2015.(IX.24.) folyószámla hitel keret igényléséről
162/2015. (IX. 24.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében rendkívüli
szociális támogatásra) elnevezésű pályázat benyújtására
163/2015.(IX.24.) a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti 201/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
164/2015.(IX.24.) rekortán pálya építésének támogatásáról szóló 129/2015 (VI.25.) határozat
módosításáról szóló 141/2015 (VIII.17.) határozat módosításáról
165/2015.(IX.24.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
166/2015.(X.08.) a tanuszoda építéséhez szükséges terület állami tulajdonba adásáról
167/2015.(X.08.) közbeszerzési bíráló bizottságba történő delegálásról
168/2015.(X.08.) a KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú pályázat benyújtásáról
169/2015.(X.08.) a KKETTKK-CP-04 kódszámú „az első világháborút és a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti
tevékenységek támogatása” tárgyú pályázat benyújtásáról
170/2015.(X.29.) az önkormányzati tulajdonú épületek 2016. évi felújítási tervének jóváhagyásáról
171/2015.(X.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról
172/2015.(X.29.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2014 – 2015 évi beszámolójának
elfogadásáról
173/2015.(X.29.) a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás 2014-2015 évi beszámolójának elfogadásáról
174/2015.(X.29.) a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti
felülvizsgálatról

175/2015.(X.29.) a Teleki u. 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti
szerződés meghosszabbításáról
176/2015.(X.29.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás lakáshasználati
jogviszonyának rendezéséről
177/2015.(X.29.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás bérleti jogának, a
Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjéről
178/2015.(X.29.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. I. lh. 1. emelet 1. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
179/2015.(X.29.)
módosításáról

Balassagyarmat

Város

Önkormányzata

2015.

évi

közbeszerzési

tervének

180/2015.(X.29.) a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány támogatásáról
181/2015.(X.29.) a „menzareform” bevezetése hatásainak felülvizsgálatáról
182/2015.(X.29.) „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
szerződés megvalósításához kapcsolódóan felmerült, alapprojekttel összefüggő ivóvíz hálózati
rekonstrukció építési beruházása vállalkozási szerződés alapján, a FIDIC Piros könyv szerint
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról
183/2015.(XI.06.) az 1777/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba kéréséről
184/2015.(XI.26.) tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről
185/2015.(XI. 26.) a Balassagyarmat, Patvarci u7. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti
megüresedő lakás hasznosításáról
186/2015.(XI.26.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
187/2015.(XI.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról
188/2015.(XI.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
189/2015.(XI.26.) az Ipoly- Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról
190/2015.(XI.26.) a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
megőrzésének és gondozásának támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

megismertetésének,

191/2015.(XI.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról
192/2015. (XI.26.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai programjának módosításáról
193/2015. (XI.26.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
194/2015. (XI.26.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirendjének módosításáról
195/2015.(XI.26.) a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti
döntések meghozataláról

196/2015.(XI.26.) Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás megszüntetéséről
197/2015.(XI.26.) a Kábel SE támogatásáról
198/2015.(XI.26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
199/2015.(XI. 26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
200/2015.(XI.26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
201/2015.(XI.26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
202/2015.(XI.26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
203/2015.(XI. 26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
204/2015. (XI. 26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
205/2015.(XI.26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
206/2015.(XI.26.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel
támogatásáról
207/2015.(XII.10.) a tanuszoda megépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
208/2015.(XII.10.) a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
209/2015.(XII.10.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai program módosításáról
210/2015.(XII.10.)
módosításáról

a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat

211/2015.(XII.10.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirend módosításáról
212/2015.(XII.10.)
megszüntetéséről

a

Mikszáth

Kálmán

Művelődési

Központ

magasabb

vezetői

állásának

213/2015.(XII.17.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Csemniczky Zoltán)
214/2015.(XII.17.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Ember Csaba)
215/2015.(XII.17.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Sztancsik József)
216/2015.(XII.17.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dr. Szrenka János)
217/2015.(XII.17.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról posztumusz (Telek
Balázs)
218/2015.(XII.17.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Melo Ferenc)
219/2015.(XII.17.) a „Horváth Endre” díj adományozásáról

220/2015.(XII.17.) a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadásáról
221/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás
céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
222/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás
céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
223/2015.(XII.17.) a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmati
Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyására
224/2015.(XII.17.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról

Város

Roma

225/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti
szerződésének meghosszabbításáról
226/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 2. ajtószám alatti lakás lakáshasználati
jogviszonyának meghosszabbításáról
227/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 31. tetőtér 2. ajtószám alatti lakás használati
szerződésének meghosszabbításáról
228/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás használati
jogviszonyának meghosszabbításáról
229/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Szabó L. u. 14. fsz. 3. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
230/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. I. em. 2. ajtószám alatti lakás lakáshasználati
jogának, valamint a Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 8/1. fszt. 1. ajtószám alatti lakás bérleti
jogának a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. ajtószám alatti lakás bérleti jogának a cseréjéről
231/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, Zichy út 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogának, a
Balassagyarmat, Régi út 18. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjéről, valamint a
Balassagyarmat, Kossuth L. u. 1. I. em. 1. ajtószám alatti lakás használatának, a Balassagyarmat,
Zichy út 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakás használatának a cseréjéről
232/2015.(XII.17.) az Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatáról
233/2015.(XII.17.) a Balassagyarmat, 2108. számú út melletti kerékpárút megvalósításához
szükséges földterületek tulajdonjogának megszerzéséről
234/2015.(XII.17.) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető munkakör betöltéséről
235/2015.(XII.17.) a Nyírjessel kapcsolatos fejlesztési koncepció kidolgozásának első üteméről
236/2015.(XII.17.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosítására
237/2015.(XII.17.) pályázat benyújtásáról
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015.(I.30.) határozata
a Dr. Horváth Sándor háziorvossal megkötött megbízási szerződés megszüntetéséről
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó felnőtt háziorvosi
feladatainak ellátásával megbízott Dr. Horváth Sándor vállalkozó háziorvossal a 138/1994.

(VII.28.) számú határozattal elfogadott, majd több alkalommal módosított MEGBÍZÁSI
SZERZŐDÉS-t – az új háziorvos működésének megkezdésével, de legkorábban 2015.
március 31. napjával – megszünteti.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
megszüntetéséről gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015.(I.30.) határozata
felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az ipolyszögi önkormányzattal megkötött
megállapodás megszüntetésről
1./

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kezdeményezi
a
Balassagyarmat és Ipolyszög települések önkormányzatai valamint Dr Horváth Sándor
háziorvos között, az önkormányzatok egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében
kötelezően biztosítandó felnőtt háziorvosi feladataik ellátásával kapcsolatban megkötött
együttműködési megállapodás - az új háziorvos működésének megkezdésével, de
legkorábban 2015. március 31. napjával történő-megszüntetését.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
megtegye.

a szükséges intézkedéseket

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015.(I.30.) határozata
a Dr. Csordás Ildikó háziorvossal megkötésre kerülő megbízási szerződés jóváhagyásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó felnőtt háziorvosi
feladatainak ellátásával megbízott Dr. Csordás Ildikó vállalkozó háziorvossal – a képviselőtestület 138/1994. (VII.28.) számú határozattal elfogadott, majd több alkalommal módosított
tartalmú MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-t – a szükséges hatósági eljárások lezárásával, de
legkorábban 2015. április 1. napjával – megköti.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSt aláírja
és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2015.(I.30.) határozata
felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az ipolyszögi önkormányzattal megkötendő
megállapodás elfogadásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr.
Csordás Ildikó, a balassagyarmati 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatait ellátó vállalkozó
háziorvos ellátja Ipolyszög Község Önkormányzata számára kötelező egészségügyi
alapellátási feladatokat a település felnőtt lakossága számára.

2./

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

3./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja és a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015.(I.30.) határozata
Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti
610/1/A/6 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága részére -2001. február hó 1. napjátólbérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti 610/1/A/6 hrsz-ú a 121 m2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja
meg:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. év február hó 1. napjától 2017.
év január hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség bérleti díj összege: 15.975 Ft/év + áfa,
c)
a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a Bérlő köteles megfizetni,

d)
e)

az óvadék összege a korábbi szerződés szerint megfizetett 363.000.-Ft,
a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.21.) rendeletben foglaltak szerint történik.

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

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre: 2014. február 15.

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
6/2015.(I.30.) határozata
a Kossuth u. 1.szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Pannónia típusú motorkerékpár
kiállítás) használati szerződésének megkötéséről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/1/A/10 hrsz-ú, 361 m2 alapterületű
ingatlanát a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztési Közalapítvány részére, Pannónia típusú
motorkerékpár kiállítás céljára térítésmentesen használatba adja 2 éves határozott időtartamra,
2015. év január hó 01. napjától 2017. év december hó 31. napjáig.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a használati szerződés megkötésére, melyben
az önkormányzat vállalja a helyiségre felmerülő közmű szolgáltatási díjak fizetését.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre: 2015. február 6.

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (I.30.) határozata
a Balassagyarmat, 868 hrsz-ú a 848 hrsz-ú, a 867/1 hrsz-ú és a 871/5 hrsz-ú
ingatlanokból részterület elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete CAPPUCCINO GOLD Kft.
(székhely: 1131 Budapest, Dolmány utca 5-13., adószám: 24185053-2-41) részére a
Balassagyarmat, 868 hrsz-ú, 848 hrsz-ú, 867/1 hrsz-ú, és a 871/5 hrsz-ú ingatlanokból
részterületet -a megtekintett állapotban- az alábbi feltételekkel idegeníti el:
a.
a terület vételára: 5.000.-Ft/m2 + ÁFA, mely összeget a vevőnek az adásvételi
szerződés aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni,
b.
a telekhatár-rendezési munkarészének elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő
feladata és költsége,

c.
d.
e.

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti 870 hrsz-ú ingatlan -telekhatár rendezést
követően- körbe kerítése,
a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti
nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről,
a részterületek szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2015. szeptember 30-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2015. február 6.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (I.30.) határozata
Balassagyarmat, Arany János u. 5-7. szám alatti kazánház használatba adásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 1205/2 hrszon felvett, Balassagyarmat, Arany János u. 5-7. szám alatt található társasházhoz kapcsolódó,
137 m2 alapterületű kazánházra Csemniczky Zoltánnal (2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 7.
fsz.1.) kötött használati szerződést, térítés mentesen -műtermi tevékenység végzése céljából2017. június hó 30. napjáig az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt,
b) az ingatlan működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díja a használót terhelik,

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést
megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: kiértesítésre: 2015.február 6.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015.(I.30.) határozata
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti
lakás lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u.
7/B. tetőtér 1. (Hrsz: 291/A/27) ajtószám alatti 49 m 2 alapterületű, kettő szobás komfortos
komfortfokozatú lakást Rácz Krisztián (szül.: 1982.; an.: Oláh Gizella) részére 2015. január
1. napjától kezdődően, szociális alapon, 2015. december 31.– szociális alapon – bérbe
adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2015. február 15.

Felelős:

a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2015. február 28.
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015. (I. 30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának módosításáról
1./
Balassagyarmat Város Önkormányzatának
foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint módosítja:
Városi Sportintézmény:
2./

Képviselő-testülete

az

intézményeinél
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
létszámváltozás végrehajtására vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
11/2015.(I.30.) határozata
Ifjúságpolitikai koncepció és a Cselekvési terv felülvizsgálatáról, különös tekintettel a
Diákképviseleti fórum működtetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az
Ifjúságpolitikai koncepció és Cselekvési terv aktuális felülvizsgálata során – az Ifjúságpolitikai
és Családügyi bizottság előzetes véleményének kikérésével - részletesen adjon tájékoztatást
a Diákképviseleti Fórum működési formájáról, annak szabályairól.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a felülvizsgálat benyújtására legkésőbb 2015. áprilisi képviselő-testületi ülés
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
12/2015.(I.30.) határozata
Önkormányzati Hírlevél, önkormányzati információs rendszer kialakításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen használható,
internetes információs rendszer felállítását határozza el, Önkormányzati Hírlevél címen, melyre

feliratkozók automatikusan értesítést kapnak Balassagyarmat Város Önkormányzata által
üzemeltetett honlapra felkerülő minden új információról, dokumentumról.
2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. március 2.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
13/2015.(I.30.) határozata
új börtön építésének kezdeményezéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal ingyenesen felajánlja 3154/2 hrsz, természetben Fáy utcában található építési területet új
börtön létesítésére Balassagyarmaton .
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal az 1. pontban megjelölt területen túl, a jelenlegi Börtönépület és Ipoly Cipőgyár kiváltása
érdekében további területet is felajánl ingyenesen (064/12. hrsz), cserébe az említett műemlék
börtönépület tulajdonjogáért Balassagyarmaton.
3./
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal ingyenes használatba felajánlja a 440. hrsz-ú területet, valamint a 440/A, 440/B és 440/C
hrsz-ú természetben Bercsényi u. 2. (Törvényszék melletti) épületet az előzetes fogvatartottak részére
alkalmas fogda és szükséges helységei kialakítására – esetlegesen a bírósággal és az ügyészséggel
együttműködve - vagy az Ipoly Cipőgyár részére szabad kapacitásként azzal, hogy az eddigi cipőgyári
irodahelyiségek a fogvatartottak elhelyezésre alkalmas cellák kialakítása céljából felszabaduljanak.
4./ A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére,
az ajánlattételhez szükséges adatok és dokumentumok beszerzésére, az ajánlat Belügyminisztérium
részére történő megküldésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. március 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015.(I.30.) határozata
Körmendy Enikő – 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 113. fsz.1. szám alatti lakos – ápolási díj
megszüntetésének elbírálásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Körmendy Enikő (született: Körmendy Enikő, Debrecen 1979. október 18. anyja neve:
Borcsik Rózsa Mária, TAJ sz.: 085-528-572, adósz.: 8415384270) -2660 Balassagyarmat, Rákóczi
f.út 113.fsz.1. szám alatti lakos részére megállapított ápolási díjra való jogosultságát és az ápolási
díj folyósítását 2015. február 28. napjával

megszünteti.
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
Körmendy Enikő - 2006. február 09.- napjától Borcsik Ferencné – nagymama - 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 Borcsik Ferencné 2014. december 11. 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2015.(II.26.) 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:
2015
830 500 e Ft
2016
830 500 e Ft
2017
830 500 e Ft
2018
830 500 e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2015
1 170 e Ft
2016
462 e Ft
2017
2018
-

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2015. február 28.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2015. (II. 26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentésére
vonatkozó döntés megerősítéséről
A Képviselő-testület a pályázat feltételeinek való megfelelés érdekében az általa 2014. szeptember
30. előtt hozott létszámcsökkentésre vonatkozó 87/2014. (V. 29.) számú határozatában foglaltakat
meg kívánja megerősíteni.
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a Balassagyarmat
Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére vonatkozó 87/2014. (V. 29.)
határozatában foglaltakat:

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint módosítja:
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal létszámát 4,5 álláshellyel csökkenti 5 fő köztisztviselő jogviszonyának
megszüntetésével.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
intézményeinél – álláshelyek megszüntetésével járó – létszámcsökkentésre vonatkozó 2014. évi
határozata, valamint annak megerősítése alapján, a helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatására vonatkozóan, igénylési feltételeknek megfelelő
munkavállalókat érintően, 2015. évben a megadott határidőig –a pályázat benyújtása érdekébena szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. szeptember 25..
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2015. (II. 26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint módosítja:
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
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2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
létszámváltozás végrehajtására vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2015. (II. 26.) h a t á r o z a t a
Medvácz Lajos polgármester 2015. évi szabadságütemezéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medvácz Lajos polgármester
2015. évi szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:
Ütemezés
Kezdete
Vége
Munkanapok száma
2015.02.09.
2015.02.10.
2
2015.03.02.
2015.03.04.
3
2015.04.16.
2015.04.18.
3
2015.05.11.
2015.05.12.
2
2015.06.29.
2015.07.12.
10
2015.08.03.
2015.08.15.
10
2015.09.09.
2015.09.11.
3
2015.10.07.
2015.10.09.
3
2015.11.09.
2015.11.11.
3
2015.12.28.
2015.12.31.
4
Összesen: 43 nap

2.

A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr.Varga Andrea jegyző
Határidő: 2016. március 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2015.(II.26.) 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
2015. április 21-én (kedd) 8.00-16.00 óra,
2015. április 22-án (szerda) 8.00-18.00 óra
2015. április 23-án (csütörtök) 8.00 -16.00 óra és
2015. április 24-én (péntek) 8.00 -16.00 óra
időpontokban határozza meg.

2)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat,
Ipolyszög, Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekeit felvételét
az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, hogy Patvarc és Ipolyszög községeken működő
egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai feladat ellátási helyekre csak
abban az esetben kerülhet sor e két településről érkező gyermek felvételére, ha a községi
tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett települések képviselő-testületi ehhez
hozzájárulásukat adták. Más településről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására
csak az érintett nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési
rendeletben foglaltak szerint lehet.

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: 2015. 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: 2015. március 5.
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2015.(II.26.) h a t á r o z a t a
a Központi óvoda átszervezésére irányuló eljárás megindításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
gondoskodjon a Központi óvoda átszervezésére vonatkozó eljárás megindításáról a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83§-a alapján az alábbi tartalommal:
Meseerdő tagóvoda tagintézményi önállóságának megszüntetése, mely után a működését
a Cseperedő, vagy a Központi óvodából irányítanák, telephelyként tovább működve

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt eljárás lefolytatása
után, a benyújtott vélemények ismertetésével terjessze elő döntésre a Központi óvoda
átszervezésére vonatkozó javaslatot.

3.

A Képviselő-testület felkéri a Központi óvoda vezetőjét, hogy a 2015/2016-os nevelési évre
vonatkozó beiratkozás során az 1. pontban megjelölt eljárás megindítására tekintettel járjon el.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2. pont tekintetében 2015. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2015. (II.26.) határozata
a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a
Központi Óvoda /2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19./ vezetésére, óvodavezetői
beosztással, magasabb vezetői megbízással, az alábbi feltételekkel:
Pályázati feltétel:
- főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga
- pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképesítés

legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti
vagyonnyilatkozat tétel,
- cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás alatt.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési
elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot,
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli
kezeléséről,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalán való megjelenéstől
számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 nevelési évre, 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31éig szól.
Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a köznevelési intézményben és az
egyéb intézményekben elnevezésű 28/2013. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet alapján kerül
megállapításra (az illetményalap 40 %-a).
A pályázatot zárt borítékban, „Óvodavezetői pályázat” megjelöléssel Balassagyarmat Város
Jegyzőjének címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12./
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Kulturális Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Felvilágosítás az intézményről és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-925 telefonszámon kérhető
dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzőjétől.
-

2./

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a kozigallas.gov.hu internetes oldalon, valamint a
helyben szokásos módon történő közzététel érdekében gondoskodjon a pályázati felhívások
megküldéséről.
Határidő: 2015. március 1.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2015. (II.26.) határozata
a 2014. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottságnak a 2014. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról
szóló beszámolóját elfogadja.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2015. (II.26.) határozata

az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2014. 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 2014. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek
támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2015. (II.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 önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI.
30.) rendelet 3. §. (4) bekezdésében megjelölt jogkörében eljárva 2015. április 1. napjától 2016.
március 31. napjáig használati szerződést köt Rácz József (szül.: an.: , az alábbi feltételekkel:
Határidő
• áram- és vízszolgáltatás helyreállítása:
2015. 04. 30.
• gázszolgáltatás helyreállítása:
2015. 05. 31.
• elektromos vezetékek felülvizsgálata:
2015. 05. 31.
• belső festés, belső ajtók, ablakok mázolása:
2015. 06. 30.
• konyha, fürdőszoba helyreállítása:
2015. 06. 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, a lakás átadására: 2015. április 1.
a felújítási munkálatok elvégzésére:
2015. június 30.
lakáshasználati díj fizetésének kezdete:
2015. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2015. (II.26.) határozata
a Balassagyarmati KÉVIG Alapítvány támogatásáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassagyarmati KÉVIG
Alapítvány számára a 25. alkalommal megrendezett Madách-Mikszáth vers- és prózamondó
verseny megrendezéséhez, a programmal kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 40.000
Ft azaz negyvenezer 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: 2015. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2015. (II.26.) határozata
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésre
szóló közszolgáltatás elvégzésének biztosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
közszolgáltatás végzésére.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: a pályázat kiírására: 2015. március 5.
/: Medvácz Lajos :/
/: dr. Varga Andrea :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2015. (II.26.) határozata
a nappali ellátás biztosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
gondoskodjon igényfelmérés készítéséről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 65/F. §-ában megjelölt alapellátásra vonatkozóan az
alábbi személyek tekintetében:
- a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
- az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
- rendkívül indokolt esetben olyan fogyatékos személyek körében, akire nézve szülője vagy
más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy
ápolási díjban részesül.

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt igényfelmérés eredménye ismeretében – jelentkező
igény esetén - felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy gondoskodjon a nappali ellátási formák
megszervezéséről, megvizsgálva az ellátási szerződés útján történő feladatellátás lehetőségét is.

3.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1. pont tekintetében 2015. április 30.
2. pont esetében – amennyiben az igényfelmérés eredményeként a feladatellátás
megszervezése szükséges – 2015. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2015. (II.26.) határozata
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. 8.
szám alatt lévő 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlanon lévő Madách

Filmszínház és a hozzátartozó álló-és fogyóeszközök 2017. december 31-ig szóló
üzemeltetésére a határozat mellékletét képező tartalommal - ajánlatok bekérése útján - pályázatot
ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat érkezik a pályázati
felhívásra, úgy a soron következő képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be a
beérkezett ajánlatokat (ajánlatot).
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is
eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.
3. Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell
ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: az első pályázat kiírására: 2015. március 5.
Felelős: ajánlatok beterjesztésére: Medvácz Lajos polgármester
pályázat kiírásáért: Dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2015. (II.26.) határozata
a DMRV Zrt-vel vagyonkezelési szerződés megkötésére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő,
vagyonértékelésben szereplő víziközmű vagyonra vagyonkezelési szerződést köt a DMRV Zrtvel.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a tárgyalások
lefolytatására és a szerződés megkötésére.
Határidő: a tárgyalások lezárására 2015. március 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2015. (II.26.) határozata
a PALÓC Nagykereskedelmi Kft. részére bérbe adott
Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti (Tanbolt) 1630 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentésének kezdeményezéséről
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Palóc
Nagykereskedelmi Kft. (3104 Salgótarján, Ipari park, Park út 9.) kérelmét, a Balassagyarmat,
József A. u. 1. szám alatti 1630 hrsz-on lévő, 347 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti díjcsökkentésére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
a)
b)
c)

2.

a helyiségbérleti díj csökkentése határozott időtartamra, 2015. év március hó 1.
napjától 2016. év február hó 28. napjáig terjedő időszakra szól,
a helyiség bérleti díj összege 20 %-kal csökken (max:20%-kal), a csökkentett bérleti díj
összege:266.687.- Ft/hó+ áfa,
amennyiben a helyiségre szóló bérleti szerződés a bérleti díj csökkentésének
időtartama alatt közös megegyezéssel megszüntetésre kerül, úgy a bérleti szerződés
megszűnés időpontjától számított háromhavi bérleti díj összegét a 2015. februári havi
(bérleti díj csökkentés nélküli) bérleti díj összegével kell számolni.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre: 2015. március 6.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2015.(III.09.) határozata
a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat város és
térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázathoz
kapcsolódó döntések meghozataláról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Svájci – Magyar
Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat város és térsége
ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatához megítélt
317.736.667,- Ft összegű többlettámogatást a pályázat céljainak megvalósítása valamint
többlet-területek bevonása érdekében, melynek felhasználásához 56.071.177,- Ft önerőt
biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor az 1. pontban megjelölt önerő fedezetéről az alábbi költségsorok terhére
gondoskodjon (Nyírjesi vizrendszer felújítás, Ivóvízkutak tömedékelése, Ipolyparti rekreációs
és sportcentrum kialakítása)
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Balla Mihály országgyűlési képviselő
bevonásával kezdjen tárgyalásokat az 1. pontban megjelölt önerő egyéb forrásból történő
finanszírozása érdekében.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a többlettámogatás felhasználásához szükséges
előkészítő intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2015.(III.26.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balassagyarmat
Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2015.(III.26.) határozata
a közterület – felügyelet és a mezőőr 2014. évi beszámolójának jóváhagyására
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület felügyelet és a mezőőr
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja.

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2015. (III.26.) határozata
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
alapító okiratának módosításáról
1./
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ alapító okiratának módosítását a határozat mellékletét képező tervezetnek megfelelően
elfogadja.
2./
A Képviselő-testület az intézmény fenti módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja.
3./
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé
tegyen eleget.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. április 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2015.(III.26.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi
Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2015. (III.26.) határozata
a Cserhát Mentőkutyás Egyesület részére földterület biztosításáról
a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlanon
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhát Mentőkutyás Egyesület
(2699 Szügy, Mikszáth út 28.) részére a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú beépítetlen terület
megnevezésű 1 ha 8181 m2 alapterületű ingatlanból a határozat mellékletét képező vázrajzon
straffozással jelölt részterületet -a megtekintett állapotban- térítésmenetesen az alábbi
feltételekkel adja használatba:
a.
a terület használata határozott időtartamra: 2015. április 15-től kezdődően 2028.
december hó 31-ig szól,
b.
a használt területet köteles tisztán tartani, évente minimum kétszer kaszálni,
c.
a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület a használatba adott területen
egy könnyűszerkezetes csarnokot létesítsen,
d.
a könnyűszerkezetes csarnok építéshez és ahhoz kapcsolódóan felmerülő egyéb
költségek (közműfejlesztési hozzájárulás, tervezési, eljárási díjak) az Egyesületet
terhelik, ahhoz Balassagyarmat Város Önkormányzata nem járul hozzá,
e.
a területre szóló használati szerződés meghosszabbításáról, a terület elidegenítéséről a
Képviselő-testület dönt,
f.
a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a terület használója
(Egyesület) semmiféle költségtérítésre nem tarthat igényt, és az általa megépített
valamennyi létesítményt (épületet) saját költségén köteles elbontani,
g.
a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlan megosztására Balassagyarmat Város
Szabályozási Tervének módosítását követően kerülhet sor,
h.
a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlan megosztásával kapcsolatosan felmerülő
valamennyi költség a Cserhát Mentőkutyás Egyesületet terheli.
2. A Képviselő-testület a felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2015. április 6.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2015.(III.26.) határozata
a Balassagyarmat, 3199/1-8 hrsz-ú ingatlanok elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 3199/1 – 8
hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű -osztatlan közös tulajdonban lévő- ingatlanok
elidegenítéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá:
a) az ingatlanok vételára 3.000.000.-Ft/ingatlan,
b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c) az ingatlanok eladásából származó bevételt az ingatlan tulajdonosok a
telekalakításba bevont területek arányában osztják fel,
d) az ingatlanok közműbekötésekkel nem rendelkeznek, az ivóvíz- szennyvíz,
elektromos áram, gáz közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a
csatlakozás költségei a vevőt terhelik,

e) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: a tulajdonosok értesítésére 2015. április 3.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2015. (III.26.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti
lakás jogviszonyának rendezéséről

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. u.
50. földszint 2. szám alatti 36 m2 alapterületű komfort nélküli lakást Bakó Éva (sz:
Balassagyarmat, 1962.; an: Tóth Éva) részére – szociális alapon- 2015. április 1-től 2018.
március 31-ig bérbe adja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére: 2015. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2015. (III.26.) 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 –
költségelven- 2015. április 1-től kezdődően: 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja az alábbi
feltételekkel:
a) a Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel a hulladékszállítási szerződés megkötése, illetve a
szerződés bemutatása a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési,
Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztályához 2015. április 30.
b) az önkormányzat felé a lakáshasználati díj megfizetésének határideje: 2015. szeptember 30.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

A szerződés megkötésére: 2015. május 31.
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2015. (III.26.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. ( 510/A/1 hrsz-ú) ingatlan hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem útja 18. szám alatti (510/A/1 hrsz-ú) 60 m2-es ingatlant 2015. május 1. napjától, 2017.
április 30. napjáig bérbe adja az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2014 (V.21.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 4§-a alapján az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulásnak (2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.) az alábbi feltételekkel:
a.
a bérlő a helyiségért 5000.- Ft/m2/év + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni
b.
a bérlő a Rendeletben megjelölt óvadék megfizetésére köteles
c.
a bérlő tudomással bír arról, hogy az ingatlan két, különálló helyiségből áll, melyek 24
és 36m2-esek. A 24m2-es helyiség gázfűtési rendszere használhatatlan, a bérlő a
helyiséget ennek ismeretében veszi bérbe. A bérlő a gázfűtés rendszer
működésképtelensége okán Bérbeadó felé nem élhet követeléssel
d.
a bérlő tudomással bír arról, hogy a 36m2-es helyiség korábbi bérlőjével az
önkormányzat a bérleti szerződést 2015. április 1. napjával felmondta. Az ingatlan
kiürítésének esetleges elhúzódásától függetlenül bérlő jogosult a 24m2-es helyiség
birtokba vételére, mely esetében a 24m2-re eső arányos bérleti díj megfizetésére
köteles.
2. A Képviselő-testület a felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2015. március 30.
Felelős: Csach Gábor alpolgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2015.(III.26.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. 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: 2015. március 26.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2015.(III.26.) határozata
tér elnevezéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó Lőrinc utcának a Rákóczi
fejedelem útja 18/D épületet követő területétől a Rákóczi fejedelem útjáig terjedő területet
Mindszenty József bíboros terének nevezi el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2015. (III.26.) határozata
Balassagyarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai
programjának módosításának elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát és
Szakmai Programját.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2015.(III.26.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja a Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2015.(III.26.) határozata
a köznevelési feladatokat ellátó intézmények működtetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nkt. 76§ (4) bekezdése
alapján nem kívánja átadni az államnak azon köznevelési intézmények működtetését, melyeket
eddig saját intézményei révén biztosított.

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

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2015.(III.26.) határozata
a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalta tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő
közművelődési megállapodást.
2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 01.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2015. (III. 26.) határozata
támogatás biztosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet ( 1116, Budapest, Tomaj u. 4. számlaszám: számlaszáma: 1170500820464565-00000000 ) útján 500.000 forint pénzbeli támogatás, segély folyósításáról dönt az
Ukrajnában zajló harcok okozta, magyar nemzetiséget érintő, humanitárius katasztrófa
enyhítésére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor az 1. pontban foglalt döntés átvezetéséről gondoskodjon, továbbá felkéri a
polgármestert, hogy a segély elutalásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
48/2015.(III.26.) határozata
a Hősök temetőjének rekonstrukciójáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért, hogy a Honvédelmi
Minisztériummal együttműködve – 2015. év nyarán – megvalósuljon balassagyarmati Hősök
temetőjének rekonstrukciója. A képviselő-testület a beruházás megvalósításához biztosítja a
Hősök temetőjének rekonstrukciójához szükség – önkormányzati tulajdonban és a
Városgondnokság üzemeltetésében lévő – munkagépek térítésmentes használatát.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a beruházás
megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2015. (III. 26.) határozata
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására elnevezésű pályázat benyújtására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti,
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2015.(III.26.) határozata
a Balassagyarmat, Nyírjes puszta, 5193 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Green goes Kft (2030
Érd, Bádogos u. 57., adószám: 11687696-2-13) Balassagyarmat, Nyírjes puszta, 5193 hrsz-ú
ingatlan elidegenítésére tett ajánlatát az előterjesztésben és annak mellékletében foglalt
tartalommal az alábbiak szerint:
az ingatlan vételára nettó 4,7 millió forintban kerül meghatározásra
a Kft az ingatlan vételárát teljesítheti készpénzben történő átutalással, vagy a határozat
mellékletében megjelölt műszaki tartalomnak megfelelő útfelújítási munkálatok
teljesítésével 2015. május 31. napjáig.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
-

Határidő: 2015. április 15.

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

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2015.(III.26.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014-2019 évi ciklusra vonatkozó gazdasági
programjának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014-2019 évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programját.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2015. (III.26.) h a t á r o z a t a
új börtön építéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen felajánlja 3154/2 hrsz,
természetben Fáy utcában található építési területet, vagy 055/6. hrsz. természetben külterület
Szügyi út Delphi melletti építési területet új börtön létesítésére Balassagyarmaton.
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal az 1. pontban megjelölt területen túl, a jelenlegi Börtönépület és Ipoly Cipőgyár kiváltása
érdekében további területet is felajánl ingyenesen (064/12. hrsz), cserébe az említett műemlék
börtönépület tulajdonjogáért Balassagyarmaton.
3./
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal ingyenes használatba felajánlja a 440. hrsz-ú területet, valamint a 440/A, 440/B és 440/C
hrsz-ú természetben Bercsényi u. 2. (Törvényszék melletti) épületet az előzetes fogvatartottak részére
alkalmas fogda és szükséges helységei kialakítására – esetlegesen a bírósággal és az ügyészséggel
együttműködve - vagy az Ipoly Cipőgyár részére szabad kapacitásként azzal, hogy az eddigi cipőgyári
irodahelyiségek a fogvatartottak elhelyezésre alkalmas cellák kialakítása céljából felszabaduljanak.
4./ A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére,
az ajánlattételhez szükséges adatok és dokumentumok beszerzésére, az ajánlat Belügyminisztérium
részére történő megküldésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
5./ A Képviselő-testület a 13/2015 (I.30.) határozatát visszavonja.
Határidő: 2015. március 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2015. (III.26.) h a t á r o z a t a
a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati
intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot nyújt be a
nemzetgazdasági miniszter által szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásról címmel kiírt pályázati
kiírásra, 20 millió forint támogatási összeg erejéig. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén
saját erőként biztosítja a fejlesztési költség maximum 25%-át, 2015. évi költségvetése terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2015.(IV.16.)
határozata
a bírósági ülnökök megválasztásáról
1.) A Képviselő-testület a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény 214.§
(1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva a Balassagyarmati Járásbírósághoz
a.) bírósági ülnöknek:
1.) Békési János Balázsné
született: Illés Aranka Mária
2660 Bgy., Baltik F. u. 16.,
2.) Pozsonyi Istvánné
született: Stiffl Ágnes
2660 Bgy., Esze T. u. 20.
3.) Szelcsik László
2660 Bgy., Kenessey u. 13.
4.) Vass Miklós
2660 Bgy., Dózsa u. 1.
5.) Kiss Jánosné
2660 Bgy., Dózsa u. 7. 2/b.
született: Gál Piroska
b.) a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnöknek:
1.) Gáborikné Török Krisztina
született: Török Krisztina
2660 Bgy., Liszt F. u. 10.
2.) Deák Istvánné
született: Zólyomi Erika
2660 Bgy., Hajós A. u. 50.
3.) Eyssen Imréné
Kőhalmi Ildikó
2660 Bgy., Nagy Iván u. 19.
szám alatti lakosokat megválasztja.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy
a határozatot és a megválasztott ülnököknek a jelölést elfogadó nyilatkozatait a Balassagyarmati
Járásbíróság Elnökének adja át és gondoskodjon a megválasztott ülnökök részére a
megbízólevelek átadásáról.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2015.(IV.16.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
A közbeszerzési terv a következő I.2. ponttal egészül ki:
Kbt. III. Rész szerinti
eljárásrend, Hirdetmény
I.2. Gépjármű beszerzés
2 db
közzététele nélkül indított
eljárás
➢

2015.

2015.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 16.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2015.(IV.16.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskolát érintő 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: 2015. április 20.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

1.

2.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2015.(IV.16.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium intézményvezetői állására kiírt pályázat
véleményezésére
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Balassi Bálint
Gimnázium intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatokat megvizsgálta és az
intézményvezetői állás betöltésére Dr. Fényes-Bók Szilviát javasolja.
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: 2015. április 20.
/: Medvácz Lajos :/

/: dr. Varga Andrea :/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2015.(IV.16.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői állására kiírt pályázat
véleményezésére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Dózsa György
Általános Iskola intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatokat megvizsgálta és az
intézményvezetői állás betöltésére Oravecz Erzsébetet javasolja.

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: 2015. április 20.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2015.(IV.16.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola intézményvezetői állására kiírt pályázat
véleményezésére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Szabó Lőrinc
Általános Iskola intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatokat megvizsgálta és
véleményezte. A Képviselő-testület egyik pályázót sem támogatta az alábbi szavazati arány
mellett:
Hevérné Tácsik Klára – 1 igen, 6 nem és 5 tartózkodás
Fábián Gábor – 5 igen, 2 nem és 5 tartózkodás
Molnár János – 2 igen, 2 nem és 8 tartózkodás

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: 2015. április 20.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2015.(IV.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 eredményének megállapításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
összegezésben foglalt tartalommal elfogadja a Svájci – Magyar Együttműködési Program
keretében támogatott „Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásnak rekonstrukciója” című,
SH/3/30 azonosítási számú pályázatban foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros
Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalásáról
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
a
Balassagyarmat
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. 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: 2015. május 25.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Bereczk Edit, ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a parkolási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel a parkolási feladatok ellátására kötendő közszolgáltatási
szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő
Kft. 2014. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a közzététel érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Oravecz István, ügyvezető
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2014. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat
Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2014. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentését.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2014. évi
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2014. évi eredményeiről és
működésükről szóló tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról
4.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.

5.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja.
6.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. 8.
szám alatt lévő, 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlanon lévő Madách
Filmszínház és a hozzátartozó álló-és fogyóeszközök 2017. december 31-ig szóló
üzemeltetésére – pályázati eljárás eredményeként – üzemeltetési szerződést köt az UNIBÉ Kftvel.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 2. ajtószám
alatti lakás lakáshasználati jogviszonyának meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7.
fsz. 2. ajtószám alatti 46 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004.
(VI.30.) rendeletben megjelölt jogkörében eljárva 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig
lakáshasználati szerződést köt – szociális alapú lakáshasználati díjjal - Jónás Ágnessel (szül.:
an.: ), azzal a feltétellel, hogy
- a vizesedés megszüntetésével kapcsolatban az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen
igénnyel továbbra sem élhet, illetve a vizesedés kapcsán cserelakás iránti kérelmet nem
terjeszthet elő.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2015. május 31.
a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2015. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Arany J. 7. fsz. 2. ajtószám alatti
lakásra vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. u. 7.
fsz. 2. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember
elhelyezés céljából:
Révész Ákos (sz: an: ) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2015. május 1-től
kezdődően 2018. április 30-ig, ezen belül a Nógrád Megyei Rendőr – főkapitányságnál fennálló
foglalkoztatási 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. május 31.
A szerződés megkötésére: 2015. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjes 5123 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról a Balassagyarmati Diák
Szabadidős és Versenysport Egyesület részére
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5123
hrsz-ú 1002 m2 alapterületű üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant (melyből az épület ~95 m 2)
a Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület (Balassagyarmat, Dózsa Gy. út
17. adószám: 19160456-1-12) részére, térítésmentesen a megtekintett állapotban, az alábbi
feltételekkel adja használatba:
c) a használatba adás időtartama 2015. május 15. napjától 2018. április 30. napjáig szól,
d) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből
felmondhatja,
e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt,
f) az ingatlan működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díját -a közüzemi szolgáltatást
nyújtó cégekkel kötendő- külön megállapodás alapján fizeti meg a használó.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően
a használatba adási szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre 2015. május 15.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogának,
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjéről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Győri Sándorné (sz: an: )
részére, a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. fsz. 2. ajtószám alatti lakásra fennálló bérleti jogát közös megegyezéssel, a lakáshoz tartozó fáskamra kialakítását és egy darab cserépkályha

megépítését követően – a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti 44 m 2
alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás bérleti jogára cseréli 2018. március 31-ig.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére: 2015. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot nyújt be a
nemzetgazdasági miniszter által a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatása címmel kiírt pályázati kiírásra. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén
saját erőként biztosítja a fejlesztési költség önerő részét, 2015. évi költségvetése terhére.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr.Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
üzletrész átruházási szerződés megkötéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a tulajdonába háramlott
viziközmű vagyon üzemeltetési szerződéshez szükséges kötelező vagyonértékelésnek a
megrendelésével és lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t, melynek költségeit a
társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére névértéken történő
átruházása útján téríti meg, a vagyonértékelés költségeinek beszámításával.

2.

Amennyiben a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a DMRV Zrt. által a vagyonértékeléshez nyújtott tagi
kölcsönbe való beszámítással a DMRV Zrt -re engedményezi a számlaköveteléseit és az azok
fejében neki átadandó üzletrészeket, úgy Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete háromoldalú megállapodást köt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel és a DMRV Zrt-vel,
melynek keretében a vagyonértékelés ellentételezéseként a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben lévő,
55.980.000.-Ft névértékű üzletrészéből 43.890.000.- Ft névértékű üzletrész tulajdonjogát – a
névértéknek megfelelő ellenértéken - a DMRV Zrt-re ruházza.

3.

Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti megbízási és
üzletrész átruházási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/

/: dr. Varga Andrea :/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2015.(IV.30.) h a t á r o z a t a
bírósági ülnök megválasztásáról
1.) A Képviselő-testület a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény 214.§
(1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva a Balassagyarmati Járásbírósághoz pedagógus
ülnöknek Varga László 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 98-126. B. 2/2. szám alatti lakost
megválasztja.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy
a határozatot és a megválasztott ülnöknek a jelölést elfogadó nyilatkozatát a Balassagyarmati
Járásbíróság Elnökének adja át és gondoskodjon a megválasztott ülnök részére a megbízólevél
átadásáról.
Határidő: 2015. május 15..
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2015. (V.07.) h a t á r o z a t a
a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatása
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot nyújt be az emberi
erőforrások minisztere által a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása támogatására címmel kiírt pályázati kiírásra. A képviselő-testület a pályázat nyertessége
esetén 40 fő étkeztetését önerőként vállalja 2015. évi költségvetése terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 7.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, dr Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2015.(V.07.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata
ideiglenesen szabad pénzeszközeinek hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata az ideiglenesen szabad pénzeszközök Raiffeisen Bank Zrtnél lekötött betétként való hasznosítását jóváhagyja.
A betét lekötése 400 M Ft-os összegben, 1 hónapos időtartamra történhet.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a betét lekötéssel kapcsolatos szerződés
megkötésére.
Határidő: 2015. május 7.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2015. (V.07.) h a t á r o z a t a
az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2015. május 11-ei ülése kapcsán meghatározott állásfoglalásról
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete áttekintette az Észak - Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (
továbbiakban: Társulás) 2015. május 11. napjára összehívott társulási tanácsülés 2015. május 6.
napján megküldött „előterjesztéseit” és álláspontját az alábbiakban rögzíti:
-

a megküldött anyagok nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, továbbá azok
megküldése nem az Szmsz szerint történt, így elfogadása jogellenes
a megküldött 8. számú napirendi ponthoz készült határozati javaslat elfogadhatatlan,
Balassagyarmat Város Önkormányzata a nem megfelelően gazdálkodó ZHR Nkft
tőkevesztésének helyreállítása érdekében nem hajlandó pótbefizetést teljesíteni, az erről
esetlegesen megszülető döntést jogellenesnek tartja és megtámadja

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási tanács ülésén terjessze elő, hogy a
Zöld híd Régió Kft helyett más gazdasági társaság üzemeltesse – legalább – a Nógrádmarcali lerakót.
A Zhr Nkft saját tőkéjének pótbefizetéssel történő rendezése jóváhagyása esetén kezdeményezzen
jogi eljárást.
Határidő: 2015. május 11.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
/: dr. Varga Andrea:/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2015. (V.11.) határozata
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 eredményének megerősítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 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 60/2015. (IV.30.) határozatával elfogadott eredményét.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 11.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2015. (V.11.) határozata
Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával összefüggő döntések
meghozataláról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja Balassagyarmat város településfejlesztéssel és
településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi tervét.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Balassagyarmat város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatos településfejlesztési dokumentumokat
(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés és célrendszer), valamint Balassagyarmat
város Integrált Településfejlesztési Stratégia társadalmi vitára bocsájthatóságát és a
társadalmi vita után a beépített véleményekkel kiegészített Integrált Településfejlesztési
Stratégiát véleményezze és jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2015.(V.11.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésről szóló
tájékoztatás elfogadására

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Rendőrkapitányának kapitányságvezetői kinevezésről szóló tájékoztatását megtárgyalta és Csík
Csaba r. alezredes Balassagyarmat Város Rendőrkapitányává való kinevezését támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2015.(V.11.) 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, mely alapján az alapító okiratban Szabadtéri Színpadként megjelölt
épületet Palóc Színpadnak, míg a Képtárat Jánossy képtárnak nevezi el.
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2015.(V.11.) h a t á r o z a t a
a Déli tehermentesítő út II. üteme nyomvonalának meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Déli tehermentesítő út II. üteme
pontos nyomvonalát a határozat mellékletében megjelölt B alternatíva
szerint fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2015.(V.11.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. földszint 6. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Balassagyarmat,
Rákóczi u. 9. földszint 6. 22/A/6 hrsz-ú ingatlant, maximum 2,4 millió – azaz kettőmillió
négyszázezer - forint összegért.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, valamint a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2015.(V.14.) határozata
a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft felügyelő bizottságába tag delegálására való javaslattételéről
1./
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft
felügyelő bizottságába tagként javasolja az alábbi személyt:
Siket Béla ( 2660 Balassagyarmat, Bartól Béla u. 22. szám alatti ) lakos
2./
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatot a Nyugat – Nógrád
Vízmű Kft taggyűlésén előterjessze és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2015. május 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2015. (V.14.) határozata
üzletrész átruházási szerződés megkötéséről
1.Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 2015. április 30-án
meghozott döntésére – névértéken értékesíti a tulajdonában lévő jelenleg 12.090.000.- Ft – azaz
tizenkettőmillió-kilencvenezer forint névértékű üzletrészét, a DMRV Zrt javára.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2015. május 27.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2015. (V.14.) határozata
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 eredményének fenntartásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 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 60/2015. (IV. 30.) határozatával elfogadott és a 78/2015. (V. 11.)
határozatával megerősített eredményét továbbra is fenntartja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2015.(V.28.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi beszámolóját a
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2015.(V.28.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2014. évi beszámolóját a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2015.(V.28.) határozata
A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2014. 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: 2015. 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
90/2015.(V.28.) határozata
a "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99"
Közalapítvány 2014. 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: 2015. május 31.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Deák Sándor Pál kuratórium elnöke

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2015. (V.28.) határozata
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2014. 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 2014. 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:
2015. június 05.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
92/2015.(V.28.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. ajtószám alatti
lakás lakáshasználati jogviszonyának meghosszabbításáról
(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.: Lantos Judit, szül.: 1956.; an.: Merényi Márta) részére 2015. május 1-től
kezdődően – szociális alapon – 2016. április 30-ig használatba adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik.

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: lakáshasználati szerződés megkötése: 2015. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2015.(V.28.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról
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.: Csábi Georgina; Balassagyarmat, 1985; an.: Siket Andrea) részére határozott
időre 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig – költségelven – használatba adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre:
2015. június 15.
a szerződés megkötésére:
2015. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2015.(V.28.) számú határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobulaház) ingatlanra szóló
az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülettel kötött
helyiségbérleti szerződés meghosszabbításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülettel
(Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. adószám: 18641255-1-12) az értelmi fogyatékossággal élők
gondozása, segítése céljából a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti, 870 hrsz-ú, lakóház,
udvar megnevezésű 330 m2 területű ingatlanra (melyből az épület 138 m2) kötött bérleti
szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. év július hó 1. napjától 2020. év
június hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b) a helyiség bérleti díj összege: 39.370.-Ft/hó + áfa,
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék megfizetésétől és a
bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint,

d)

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,
a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján
fizeti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a
bérleti szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

kiértesítésre: 2015. június 15.
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2015.(V.28.) határozata
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat
elbírálásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2015 (II.26) számú
határozata szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Balassagyarmat Város közigazgatási
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat eredménytelensége kapcsán szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő a 2. pont tekintetében: 2015. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2015. (V.28.) határozata
a 2014. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. 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: 2015. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2015.(V.28.) határozata
a 2015. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi támogatások
meghatározásáról
1) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
az
5/2015.(III.01.)
önkormányzati rendelet 8. §. (2) bekezdésében biztosított határkörében eljárva – a Kulturális
Bizottság – javaslata alapján:
a) Kiss Árpád Nevelési Alapítvány részére a Kiss Árpád Általános Iskola hagyományainak
bemutatásához: 90.000 Ft
b)

Horváth Endre Kiadványi Alapítvány részére a Balassagyarmati Honismereti Híradó
2014. évi kötetének megjelentetéséhez: 70.000 Ft

c)

Mohácsi József Alapítvány részére a Helytörténeti Gyűjteményt bemutató kiállítás-vezető
megjelentetéséhez: 50.000 Ft

d)

Cseperedő Óvodáért Alapítvány
megrendezéséhez: 60.000 Ft

e)

Keresztény Iskoláért Alapítvány részére a Szent
megvalósításához: 90.000 Ft

f)

„Kicsi Vagyok Én” Alapítvány részére az Örökség Kulturális Műhely előadássorozat
megrendezéséhez: 370.000 Ft összegű támogatást ítél meg.

részére

az

Advent

az

Imre

óvodában
Napi

ünnepség

rendezvények

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 2015. június 5.
a szerződések megkötése tekintetében 2015. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2015. (V.28.) határozata
a 2015. évi Sportrendezvények és kiemelt sportolók támogatására biztosított összeg terhére
történő alapítványi támogatások meghatározásáról
1) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülte
az
5/2015.(III.01.)
önkormányzati rendelet 8. §. (2) bekezdésében biztosított határkörében eljárva – a Kulturális
Bizottság – javaslata alapján:
➢ Cseperedő Óvodáért Alapítvány részére a Kerekező Cseperedő Családi Sportnap
megrendezéséhez: 50.000 Ft támogatást,
➢ Dózsa György Alapítvány részére Urhegyi Márton sakkozó támogatására 30.000 Ft
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 2015. június 5.

a szerződések megkötése tekintetében 2015. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
99/2015.(V.28.) határozata
a Gyarmati Média Nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft.
2014. 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: 2015. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Házy Attila, ügyvezető
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2015.(V.28.) határozata
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel kiírt pályázati kiírásra,
az 1.a) pályázati alcél esetében 30 millió forint, az 1.b) pályázati alcél esetében 15 millió Ft és
az 1.c) pályázati alcél esetében 20 millió Ft támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja az 1.a) pályázati
alcél esetében a fejlesztési költség maximum 25%-át, illetve az 1.b) és 1.c) pályázati alcél
esetében a fejlesztési költség maximum 35%-át a 2015. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2015.(V.28.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi út 9. szám alatti ingatlannal kapcsolatos fejlesztési koncepcióról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út
9. szám alatti ingatlannal kapcsolatos fejlesztési koncepciót az alábbiak szerint elfogadja el:
a.) Az Önkormányzat szerezzen kizárólagos tulajdont minden a társasházban található albetéten.
b.) A tulajdonszerzés elsősorban csereingatlan ellenében, másodsorban adásvétellel vagy
önkormányzati bérlakás biztosítása útján történjen.
c.) Szakember véleményének beszerzése után készüljön hasznosítási javaslat az érintett
ingatlanok vonatkozásában – figyelemmel a fejlesztési koncepcióra.
d.) Az ingatlanban lévő önkormányzati bérlakások kiürítéséről, a jogosultak elhelyezéséről
mielőbb gondoskodni kell.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a fenti társasházban jelenleg
magántulajdonban lévő albetétek tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges szerződéseket - a
költségvetésben biztosított keret terhére – az Önkormányzat nevében megkösse.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fejlesztési koncepció alapján szükségessé váló
egyéb intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2015.(V.28.) határozata
a balassagyarmati 030. hrsz. ingatlan jogi helyzetének rendezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 030. hrsz. alatti
ingatlan jogi helyzetének rendezésével kapcsolatos megállapodás tervezetet alábbiak szerint
fogadja el:
a.) Balassagyarmat Város Önkormányzata elismeri, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
ráépítéssel tulajdonrészt szerzett a balassagyarmati 030. hrsz-ú ingatlanban.
b.) Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti tulajdonközösségüket külön okirattal
megszüntetik.
c.) A jogügylet kapcsán a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 26342-1/2008.
számú határozatában foglaltak szerint saját költségére gondoskodik a balassagyarmati vízbázis
vízbeszerző létesítményeinek megszüntetéséről, ennek keretében a kutak eltömedékeléséről.
d.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a 3. pontban foglalt kötelezettség teljesítését követően
haladéktalanul intézkedik az ingatlan megosztásáról oly módon, hogy a megosztás során az
irodaépület új helyrajzi számra kerüljön. A megosztás során létrejövő ingatlanok közös
oldalhatára a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által használt, jelenleg kerítéssel leválasztott területnek
megfelelően alakuljon ki, míg annak az ingatlannak a hátsó telekhatára, melyen az iroda épület
található, az előterjesztéshez mellékelt térképmásolaton jelölt módon úgy kerüljön kialakításra,
hogy az Önkormányzat tulajdonában maradó ingatlan az Idősek Otthonaként működő,
balassagyarmati 1022/26. hrsz -ú ingatlannal szomszédos legyen.
e.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a balassagyarmati 030. hrsz-ú ingatlan
megosztásának átvezetésével egyidejűleg kéri a művelési ág megváltozásának ingatlannyilvántartásban történő feltüntetését.

f.) Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan 4. pont szerinti megosztásának eredményeként
kialakuló, irodaépületet tartalmazó új ingatlan kizárólagos tulajdonosa a Nyugat-Nógrád Vízmű
Kft. lesz, míg a másik ingatlan Balassagyarmat Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában marad.
g.) A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy értékkiegyenlítés címén külön
szerződés szerinti tartalommal legalább a Schummer Istvánné egyéni vállalkozó által készített
értékbecslésnek megfelelően kialakított értékben földmunkát végez/végezet Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
megrendelése
alapján,
legkésőbb
a
tulajdonközösség
megszüntetéséről szóló megállapodás aláírásától számított egy éven belül.
h.) A tulajdonközösség fenti módon történő megszüntetésével kapcsolatos valamennyi költség a
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t terheli.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti szerződések
aláírására, továbbá felkéri őt a megállapodás alapján szükségessé váló intézkedések
megtételére.
Határidő a megállapodás aláírása tekintetében: 2015. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2015.(V.28.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. ( 510/A/1 hrsz-ú) ingatlan hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 40/2015.(III.26.)
határozatában foglaltakat.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. június 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2015.(V.28.) 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 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletének I.2. pontja alapján a központi
költségvetés a települési önkormányzatnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás
ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2014. szeptember 30. napját követően
hozott döntéseikhez kapcsolódó2014, 2015. és 2016. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik
teljesítéséhez hozzájárulásra igénylést nyújt be.

1.
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. június 10-éig pályázatot nyújt be, 1 fő
közalkalmazott, összesen 1 álláshely megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek
teljesítéséhez igényelhető támogatásra.
2. A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának
alakulása:
Szent Erzsébet
Közös Önkormányzati
Idősek Otthona
Hivatal
_______________________________________________________________________________
2015. január 1. létszám (fő)
91,5
51,0
Létszámcsökkentés (fő):
Létszámnövekedés (törvény alapján):
Változást követően kialakult létszám (fő):

-3,0
+4,0
55,0

88,5

2015 .II. ütemben pályázható
létszám (álláshely):

1,00

3. Az összesített létszám alakulása:
2015. 01. 01.
Önkormányzat
és intézményei összesen:

428,38 fő

2015.05.01.
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 5/2014. (I. 31.) 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 nyilatkozatban 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: 2015. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2015.(V.28.) határozata
a tanuszodával kapcsolatos döntések meghozataláról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
rögzített vázrajz szerint – a Balassagyarmat 3186 hrsz-ú, 7792 m2 alapterületű ingatlanon futó
közmű vezetékek – áthelyezésére irányuló tervezési és kivitelezési munkák, továbbá a
szükséges telekhatár rendezések megvalósításához hozzájárul.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:Medvácz Lajos polgármester
Határidő:2015. június 15.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2015.(VI.05.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
➢

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

I.3. Szent Erzsébet Idősek
Otthonába gépjármű
beszerzés
2.

1 db

Kbt. III. Rész szerinti
eljárásrend, Hirdetmény
közzététele nélkül indított
eljárás

2015.

2015.

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

Határidő: 2015. június 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2015.(VI.05.) h a t á r o z a t a
a 2015. évre a helyi közösségi közlekedés 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 közlekedést 2015. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja;

b.) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2014. évben
6.000.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá;
c.) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás útján a szolgáltatóval a közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte meg.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2015. június 11.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2015.(VI.05.) h a t á r o z a t a
a 29/2015.(II.26.) határozat módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2015.(II.26.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
- a szennyvízhálózat üzemeltetésére az önkormányzat ingyenes vagyonkezelési szerződést köt
a DMRV Zrt-vel
- az ivóvízhálózat üzemeltetésére az önkormányzat üzemeltetési szerződést köt a DMRV Zrtvel.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a tárgyalások
lefolytatására és a szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2015.(VI.05.) h a t á r o z a t a
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosítását, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2015.(VI.25.)
határozata
a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervét elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézmények
éves beszámolójának előterjesztéséről – az intézményvezetőkkel egyeztetett időpontban –
gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2015. július 10.
2. pont tekintetében: a 2016. I. féléves munkaterv beterjesztése
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2015.(VI.25.)
határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába
tag delegálására való javaslattételéről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába tagként javasolja az alábbi
személyt:
Dely Lászlóné - 2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 2-4.. szám alatti lakos
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatot a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Non-profit Kft taggyűlésén előterjessze és a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2015. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2015.(VI.25.)
határozata
a balassagyarmati 5110. hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 5110. hrsz. alatt
felvett, üdülőépület, udvar művelési ágú, 1750 m2 területű ingatlant az Ipoly Erdő Zrt. (székhely:
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 10.) részére 2015. július hó 1. napjától az alábbi feltételekkel
adja bérbe:
f)
A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól, azt bármely fél jogosult 6 hónapos
felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül felmondani. Abban az esetben, ha a bérlőnek
az ingatlannal kapcsolatban pályázati támogatással kapcsolatos működtetési
kötelezettsége keletkezik, úgy a bérbeadó ezen időtartam alatt csak a bérlő súlyos
szerződésszegése okán jogosult a szerződés felmondására, azonnali hatállyal.
g)
Az ingatlan bérleti díjának összege: 50.000.Ft/hó + ÁFA, ezen felül a bérlő tartozik viselni
az ingatlannal kapcsolatos minden rezsiköltséget.
h)
A bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan felújításához, üzemeltetéséhez a
bérlő pályázatot nyújtson be.
i)
A bérlő az ingatlanon beruházást a bérbeadóval előzetesen egyeztetve, saját költségére
végezhet, mely költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

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

Medvácz Lajos polgármester
2015. június 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2015.(VI.25.)
határozata
a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 7. szám alatti társasházzal kapcsolatos fejlesztési
koncepcióról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út
7. szám alatti társasházzal kapcsolatos fejlesztési koncepciót az alábbiak szerint fogadja el:
a) Az Önkormányzat szerezzen kizárólagos tulajdont minden a társasházban található albetéten.
b) A tulajdonszerzés elsősorban csereingatlan ellenében, másodsorban adásvétellel vagy
önkormányzati bérlakás biztosítása útján történjen.
c) Szakember véleményének beszerzése után készüljön hasznosítási javaslat az érintett
ingatlanok vonatkozásában.
d) Az ingatlanban lévő önkormányzati bérlakások kiürítéséről, a jogosultak elhelyezéséről
mielőbb gondoskodni kell.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a fenti társasházban jelenleg
magántulajdonban lévő, balassagyarmati 23/A/1. hrsz-ú, 23/A/3. hrsz-ú és 23/A/6. hrsz-ú
albetétek tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges szerződéseket az Önkormányzat nevében
megkösse.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fejlesztési koncepció alapján szükségessé váló
egyéb intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2015.(VI.25.)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata
ideiglenesen szabad pénzeszközeinek hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – megerősítve az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 16/2013 (V.30.) önkormányzati rendelet 50§
c) pontjában foglalt jogkört - az ideiglenesen szabad pénzeszközök Raiffeisen Bank Zrt-nél
lekötött betétként való hasznosítását jóváhagyja.
A betét lekötése maximum 4 * 100 M Ft-os összegben, maximum 2015. december 31. napjáig
tartó időtartamra történhet, a működőképesség és a folyó beruházások menetének folyamatos
biztosítása mellett.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a betét lekötéssel kapcsolatos szerződés
megkötésére.

Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2015.(VI.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 2014 – 2015 évi
beszámolóját.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2015.(VI.25.)
határozata
KEOP-2015-5.7.0 jelű pályázat benyújtásáról
5.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-20155.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázati felhívásra a
Balassi Bálint Gimnázium, Dózsa György Általános Iskola és a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény energetikai fejlesztése céljából.

6.

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: 2015. augusztus 14.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2015.(VI.25.)
határozata
a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Központi óvoda vezetésére
- óvodavezetői beosztással, magasabb vezetői megbízással - kiírt, nyilvános pályázatot pályázó
hiányában eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő – testület 2015. augusztus 1. napjától a Központi óvoda vezetésével az újonnan kiírt
pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2016. július 31. napjáig Knyazoviczkiné Rutai
Gabriellát bízza meg.
A megbízott vezető illetménye és vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a köznevelési
intézményben és az egyéb intézményekben elnevezésű 28/2013.(IX.30.) számú önkormányzati
rendelet alapján kerül megállapításra.

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázat kiírásának előkészítésére.
Határidő: 2015. augusztus 1.
a pályázat kiírására: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2015.(VI.25.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti
lakás használati jogviszonyának meghosszabbításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyi János (sz: an: ) részére
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. földszint 1. szám alatti 75 m 2 alapterületű komfortos
komfortfokozatú lakás lakáshasználati szerződését – költségelven – 2015. június 16. napjától
kezdődően 2016. június 15. napjáig meghosszabbítja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2015. július 15.
A szerződés megkötésére: 2015. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2015.(VI.25.)
határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(4) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u.
4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, kettő 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 2015. július 1.
napjától 2016.június 30. napjáig – szociális alapon - lakáshasználati szerződést köt Puporka
Andrással (szül.: an.: ) és Puporka Andrásnéval (szül. név: szül.: ; an: ) az alábbi feltételekkel:

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

vízszolgáltatás helyreállítása
áramszolgáltatás helyreállítása
a gázterv elkészítése
a gázszolgáltatás helyreállítása
elektromos vezetékek felülvizsgálata
konyha, fürdőszoba helyreállítása
belső festés, belső ajtók, ablakok mázolása

Határidő
2015. 07. 31.
2015. 07. 31.
2015. 07. 31.
2015. 08. 31.
2015. 08. 31.
2015. 10. 31.
2015. 12. 31.

A lakáshasználati díj fizetésének kezdete: 2015. szeptember 1.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználókat terhelik.

(5) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
(6) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ütemezés szerinti
ellenőrzésére.
(7) 2015. december 31-ét követően az Önkormányzat ellenőrzi a határozatban foglaltak teljesítését.
Amennyiben valamely kötelezettségét nem teljesíti, a lakáshasználati szerződést az
Önkormányzat megszüntetheti.”
Határidő: a szerződés megkötésére, a lakás átadására:
a felújítási munkálatok elvégzésére:
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

2015. július 1.
2015. december 31.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2015.(VI.25.)
határozata
a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogának,
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő
cseréjéről
3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Mónika (sz: an: ) részére,
a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakásra fennálló bérleti jogát közös megegyezéssel, a közműszolgáltatások az önkormányzat terhére történő helyreállítását
követően – a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 3. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű
komfortos komfortfokozatú lakás bérleti jogára cseréli határozatlan időre, szociális elvű lakbér
megfizetése mellett, az alábbi feltételekkel:
➢ a felújítási munkálatok elvégzésére:
2015. augusztus 31.
➢ a Madách liget 17. III. emelet 3. lakás
visszaadása az Önkormányzatnak:
2015. augusztus 31.
➢ lakásbérleti díj fizetésének kezdete:
2015. szeptember 1.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik.

4.

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

2015. július 15.
2015. július 31.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2015.(VI.25.)
határozata
Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti lakás
bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
/Hendrik Mariann/
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hendrik Mariann (sz.: an.: )
Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti lakásra fennálló lakásbérleti szerződését
2015. 06. 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

2.

A Képviselő-testület a Bérlő 293.719.- Ft lakbértartozását elengedi az általa a lakásban elvégzett
felújítási munkákra való tekintettel.
A Képviselő-testület kötelezi a Bérlőt és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóját, hogy
a lakásból a szerződés megszüntetésével egyidejűleg kijelentkezzenek.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a kiértesítésre és a lakás átvételére 2015. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2015.(VI.25.)
határozata
a balassagyarmati 2635/5, 2635/6., 2635/7 és 2635/12. hrsz-ú ingatlanok
használatba adásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező
- balassagyarmati 2635/5. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú, 753 m2 területű,
- balassagyarmati 2635/6. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú, 753 m2 területű,
- balassagyarmati 2635/7. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú, 751 m2 területű,
valamint a
- balassagyarmati 2635/12. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú, 2 ha 5457 m2
területű ingatlanokból összesen egy 50 * 50 m –es területet
sport tevékenység végzése céljából a Balassagyarmati Kerékpáros Sportegyesület (2660
Balassagyarmat, Vak Bottyán u. 23.; Képviselő: Vízi Tibor) használatába adja az alábbi
feltételekkel:
g) A jogviszony 2015. július 01. napjától kezdődő, határozatlan időtartamra jön létre, azt bármely
fél jogosult írásban, indoklás nélkül, 30 napos felmondási határidővel megszüntetni.
h) Az egyesület köteles gondoskodni a terület karbantartásáról, továbbá a vonatkozó
balesetvédelmi előírások betartásáról, illetőleg betartatásáról. Az ezek elmulasztásából eredő
károkért teljes felelősség terheli.
i) Az egyesület az ingatlanokon beruházást a kizárólag a használatba adó előzetesen írásbeli
hozzájárulásával, saját költségére végezhet, mely költségeinek megtérítésére nem tarthat
igényt. Az önkormányzat kizárólag az altalaj használatához járul hozzá, bárminemű egyéb
sportcélú vagy bármilyen egyéb építmény, létesítmény, rámpa, palánk, emelvény, ugrató stb (
továbbiakban: Építmény) csak a vonatkozó építési jogszabályok betartásával hozható létre.
Az ingatlanon található bárminemű Építmény használatából eredő mindennemű személyi és
anyagi jellegű kárért a használó tartozik felelősséggel.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalmú használati szerződést
megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2015. június 30.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2015.(VI.25.)
határozata
Balassagyarmat Város 2015- 2020-ig tartó időszak közvilágítási fejlesztési koncepciójáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete Balassagyarmat Város közvilágítás
fejlesztési koncepcióját elfogadja.
2. A Képviselő-testület a hálózat fejlesztést az alábbiak szerint határozza meg:
A.

Közvilágítási hálózattal nem rendelkező területeken az alábbi felsorolás szerinti ütemezésben
szükséges a közvilágítási hálózatot kiépíteni.
1. Ipolypart utca
2. Hunyadi és Dózsa utcák tömb házai közötti megvilágított játszóteret megközelítő
gyalogutak,
3. Canada üzletház mögötti megnyitott parkoló a főutca felől
4. Nyírjesi Önkormányzati üdülő és a Fenyves úton kiépített légvezetékig terjedő szakasz
5. Veres Pálné – Huszár A. utcák közötti Táncsics köz és Névtelen u.
6. Kodály - Kondor utcák közötti szakaszon a Móra F. utca
7. Kecske liget vasút melletti gyalogút
8. Dózsa és Hunyadi utcákban a lakóházak környéke
9. Thököly – Hunyadi utcák közötti piaci parkoló
10. Liszt F. utca keleti vége
11. Árpád út tömbház mögötti terület
12. Móricz Zs utcai garázssor (napelemes)
13. Mikszáth – Ipoly utcák közötti gyalogos út (napelemes)
14. Nyírjes Nyírfa u.
15. Kossuth u. 70. előtti parkoló

B.

2015. évi felmérés alapján a fák metszését – amelyek a közvilágítási lámpatesteket eltakarják
– az alábbi utcákban szükséges elvégezni:
-

C.

Béri Balogh Á. u.
Óváros tér északi oldal (régi világító testek)
Jókai u.
Szontágh P. u.
Bíró J. u. – Felsőmalom u. közötti út a garázsoknál
Árpád u.
Palóc liget
Zrínyi u.
Hajós A. u.
Damjanich u.
Daróczi u.
Mártírok u.
Veres Pálné u.
Móricz Zs. u.
Ipari Park
Nyírjes (Kacsa u.)

a közvilágítás felújítása elsősorban az alábbi utakon szükséges:
-

Szügyi u.
Nyírjesi u.
Mártírok u.
Fáy A. u.
Patvarci u.
Kóvári u.
Hunyadi u.
Arany J. u.
Dózsa Gy. u.
Ipolypart u.
Bercsényi u.
Vízy Zs. u.
Hajós A. u.

3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert
Balassagyarmat város közvilágítás fejlesztési koncepciójának 2. pontban meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, az adott év költségvetési rendeletében
biztosított keretösszeg figyelembe vételével.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2015.(VI.25.)
határozata
a Balassagyarmat-Szügyi iparterület feltáró útja
megépítésének előkészítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a város déli iparterületének
feltáró útja (a 22-es főút és 2108-as összekötő utakat összekötő út) megvalósítása érdekében
felkéri a polgármestert, hogy kezdje meg a 22-es főútvonal és a 21128-as bekötő utat Szentlőrinc
puszta és Galibapuszta között összekötő út, illetve a csesztvei 21 megépítésének mellékletben
foglalt előkészítését, különösen az alábbiak tekintetében:
• Érsekvadkert és Csesztve önkormányzatainak hozzájárulását kérve a közigazgatási
területükön való megvalósításra,
• a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai támogatására,
• a szükséges országos és Nógrád megyei területfejlesztési és közlekedési koncepciók
módosítása érdekében,
• a megvalósítás érdekében a lehető legszélesebb körű térségi politikai és civil összefogás
(Szügy, Mohora, Nógrádmarcal, Cserháthaláp, Magyarnándor, Cserhátsurány stb. települések
és azok gazdasági és civil szereplőinek) megszervezésére.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 21128-as bekötő és a 2108-as összekötő utat
Balassagyarmat város külterületén a tervezett déli tartalék iparterületeket feltáró első földút
vonalában összekötő út megépítésének e határozat mellékletében látható előkészítésére,
különös tekintettel:
• a szükséges önkormányzati területrendezési tervek és koncepciók (ITS stb.) módosítása
érdekében,
• a megvalósítás érdekében a lehető legszélesebb körű térségi politikai és civil összefogás
(Szügy, Mohora, Nógrádmarcal, Cserháthaláp, Magyarnándor, Cserhátsurány stb. települések
és azok gazdasági és civil szereplőinek) megszervezése érdekében.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tárja fel Balla Mihály országgyűlési képviselő,
fejlesztési miniszteri biztos, és Nógrád Megye Közgyűlése segítségével a minél előbbi
megvalósítás lehetséges ütemezését és forrásait.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg és a határozat végrehajtásáról folyamatosan tájékoztassa a képviselőtestületet.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

125/2015.(VI.25.)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
➢

A közbeszerzési terv a következő pontokkal egészül ki:

II.2. Balassi Bálint
Gimnázium energetikai
fejlesztése

Kbt. III. Rész szerinti
eljárásrend, Hirdetmény
közzététele nélkül indított
eljárás

2015.

2015.

II.3. Dózsa György
Általános Iskola energetikai
fejlesztése

Kbt. III. Rész szerinti
eljárásrend, Hirdetmény
közzététele nélkül indított
eljárás

2015.

2015.

II.4. Rózsavölgyi Márk
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény energetikai
fejlesztése

Kbt. III. Rész szerinti
eljárásrend, Hirdetmény
közzététele nélkül indított
eljárás

2015.

2015.

4.

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

Határidő: 2015. június 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2015.(VI.25.)
határozata
a Balassagyarmat, Thököly út 12. fsz. 5. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly út
12. fsz. 5. ajtószám alatti (Hrsz.: 1456/A/5) 49 m2 alapterületű, egy szobás komfort nélküli
komfortfokozatú lakást – lakottan, jelenlegi megtekintett állapotban – 250.000.- Ft-ért Skrivanek
Ferenc (szül: Skrivanek Ferenc; an: ) és Skrivanekné Tóth Erika (szül. Tóth Erika; an: )
részére elidegeníti.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőket terhelik.
2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2015. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2015.(VI.25.)
határozata
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2015. évi
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak az
önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2015. évi elbírálásáról szóló
tájékoztatóját elfogadja.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2015.(VI.25.)
határozata
Ifjúsági Alap felosztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében
ifjúsági alap címen rendelkezésre álló előirányzatot az ifjúság önszerveződő tevékenységeinek,
célkitűzéseinek támogatása érdekében – az arányosság elvének figyelembe vételével az
alábbiak szerint osztja fel:
-

-

-

-

a tárgyévet megelőző év októberi statisztikai létszámában foglaltak szerinti nappali tagozatos,
9.- 12. évfolyamos tanulók száma alapján arányosan osztja szét az előirányzat összegét a
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium
és Szakközépiskola; Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Szondi
György Szakközépiskola és Szakiskola és Speciális Szakiskola, RIDENS Szakképző Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium, Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és
Szakképző Iskola között
a felosztott forrás az érintett intézmény mellett működő alapítvány részére ( az érintett
intézmény vezetője; az alapítvány képviselője és a diákönkormányzat vezetőjének együttes
nyilatkozata alapján) kerül átutalásra, támogatási szerződés alapján
a támogatási szerződés értelmében az alapítványok az összeget a diákönkormányzat
tevékenységének támogatására kötelesek fordítani
a folyósított összegről az alapítvány a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
elszámolni. Az elszámolást az alapítvány képviselője mellett a diákönkormányzat képviselője
és az iskola igazgatója is aláírja
az alap felosztásának jelen határozatban foglalt elve az ifjúsági alap fennállásáig, illetve jelen
határozat módosításáig, visszavonásáig fennáll

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129./2015.(VI.25.)
határozata
rekortán pálya építésének támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 1/1 arányú
tulajdonában lévő 3192/1 hrsz-ú, természetben Balassagyarmat, Ipolypart u. 12. szám alatti
ingatlanon az MLSZ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös projektje keretében, rekortán
borítású 20x40 méter területű multifunkcionális, közösségi használatú sportpálya valósuljon meg.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt projekt lebonyolításához szükséges 10 %-os önerőt,
maximum nettó 2 millió 500 ezer forintot 2015. évi költségvetésében, az Ipolypart úti
sportcentrum fejlesztése költségsoron biztosít.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
szükség szerint a beruházási összeg mértékéig az MLSZ részére jelzálogjog biztosítására
vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: 2015. július 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130./2015.(VI.25.)
határozata
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 68/2011.(IV.28.) és a
169/2012.(X.08.) határozataiban foglalt, a Balassagyarmat 0154/86, 0154/84, 0154/83, 0154/81,
0154/72, 0154/58 hrsz-ú, állami tulajdonú földrészletek megvételére vonatkozó szándékát. A
vételár fedezetét a Képviselő-testület „Kutak megszüntetése” előirányzat egyidejű csökkentésével
biztosítja.
2.) A Képviselő-testület elfogadja az 1.) pontban felsorolt ingatlanokra forgalmi értékbecsléssel
megállapított 6.062.000.- Ft (azaz hatmillió-hatvankétezer forint) vételárat.
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja az 1.) pontban felsorolt ingatlanok értékesítésével
kapcsolatos
valamennyi
költség
(forgalmi
értékbecslése
elkészítésének
költsége,
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei) viselését.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban felsorolt ingatlanokra
vonatkozó, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötendő adás-vételi szerződés aláírására,
illetve az adás-vétellel kapcsolatos teendők ellátására.
Határidő: a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet értesítésére: 2015. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2015.(VI. 25.) határozata
Dudás Gábor méltányossági ápolási díj iránti kérelmének elbírálásáról
Dudás Gábor (született: anyja neve: Taj szám: adóazonosító: ) – szám alatti lakos – ápolási
díjra való jogosultság megállapítása iránti kérelmét Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
elu ta sít j a.
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
Balassagyarmat Város Képviselő-testülethez benyújtandó keresetlevéllel kérhető felülvizsgálata
jogszabálysértésre hivatkozással.

INDOKOLÁS
Dudás Gábor hozzátartozója, Varga Imréné (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.) 45. § (1) bekezdésével az önkormányzat által megállapítható települési
támogatáson belül az ápolási díjat nem teszi kötelező feladattá.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (III.01.) számú
önkormányzati rendeletében ápolási díj ellátás megállapításáról nem rendelkezik, így Dudás
Gábor ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti kérelmét a Képviselő-testület
elutasítja.
Jelen határozat a Ket. 30. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése, valamint a
Szoctv. 16. §-a, a 45. § (1) bekezdése alapján jött létre.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Erről értesülnek:
1. Dudás Gábor,
2. Irattár
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2015.(VII.17.) határozata
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. ajtószám alatti 70 m 2 alapterületű 3 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást
Szalókiné Dr. Kovács Krisztina (szül.: Kovács Krisztina; Balassagyarmat, 1988; an.: Pető
Andrea) részére – költségelven – határozott időre 2015. augusztus 1. napjától 2017. november 30.
napjáig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti
munkaviszonyáig 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: 2015. július 31.

a szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2015. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2015.(VII.17.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti (1530/1/A/7 hrsz) 33 m 2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/1/A/7
hrsz-ú 33 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget Deák Barbara egyéni vállalkozó
(székhely: 3170 Szécsény, Kossuth u. 16. A.lh. 3.em. 2.ajtó, adószám: 64860046-1-32) által
benyújtott bérbevételi ajánlata alapján kereskedelmi tevékenység végzése céljára, az alábbi
feltételekkel adja bérbe:
a.
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. augusztus hó 01. napjától
2018. év július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.
a helyiség kezdő éves bérleti díja 693.000.-Ft +áfa,
c.
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti
díjnak megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása,
d.
a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint,
e.
a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás
alapján fizeti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2015. július 31.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2015. (VII.17.) határozata
a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú
ingatlan bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti, 46/1 hrsz-ú 483
m2 földterületen lévő 116 m2 alapterületű irodaház, udvar megnevezésű ingatlant a megtekintett
állapotban, Penta Általános Építőipari Kft. (székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E,
adószám: 10452556-2-44, cégjegyzékszám 13-09-079473) részére irodai tevékenység végzése
céljára, az alábbi feltételekkel adja bérbe:
a.
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. július hó 20. napjától 2016. év
július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.
a helyiség kezdő éves bérleti díja 840.000-Ft +áfa,

c.

d.

az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának (fűtési
rendszer karbantartása, felújítása, berendezési tárgyak javítása, pótlása) költsége a
bérlőt terheli,
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: szerződéskötésre 2015. július 31.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2015.(VII.17.) határozata
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat
elbírálásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltató kijelölésével kapcsolatos
eljárás megindítására, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő a 2. pont tekintetében: 2015. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2015. (VII.17.) határozata
a Megyei Területrendezési Terv módosításának kezdeményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Területrendezési
Tervről szóló 29/2005 (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítását
kezdeményezi akként, hogy a Balassagyarmat közigazgatási területéhez tartozó, a Patvarc felé
vezető 2119. számú állami közúttól délre eső területeket a csatolt vázrajzban foglaltak szerint
mezőgazdasági besorolású területből „városi települési terület” besorolású területté kerüljön
átminősítésére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: Nógrád Megyei Önkormányzat felé kezdeményezés megküldésére 2015. július 25.

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2015.(VII.17.) határozata
a Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló
Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására a Jagyutt
Cukrászat Kft-től ( 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 12., adószám: 14703744-2-12) érkezett
ajánlatot:
Elfogadja és a helyiség hasznosítására az alábbi feltételekkel szerződést köt az ajánlattevővel:
- a helyiség 10 éves időtartamra kerül bérbeadásra 2015. szeptember 1. napjától 2025.
augusztus 31. napjáig
- a helyiség bérleti díja 145.000 Ft + Áfa/ hó, azaz 1.740.000 Ft + Áfa/ év, az értékállandóság
biztosítása mellett
- a helyiség vendéglátás céljára kerül bérbeadásra
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2015. (VII.17.) határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal és a Szent Erzsébet Idősek
Otthona, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal és a Balassagyarmati Kistérség Többcélú
Társulásának Szociális Szolgáltató Központja között megkötésre kerülő együttműködési
megállapodást.
2.A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el a Gazdasági és
Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a hozzá rendelet önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között
fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2015. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, dr. Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2015.(VIII.17.)
határozata
Balassagyarmat város területrendezési eszközeinek részleges módosításáról

1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 32. §-a alapján Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek részleges
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.

2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2015.(VIII.17.)
határozata
Balassagyarmat területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
Partnerségi egyeztetés szabályairól
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és
a 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29. §-a szerint a
139/2015.(VIII.17.)
önkormányzati
határozatával
elindított
településrendezési
eszközök
módosításának partnerségi egyeztetési rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1)

A településrendezési eszközök módosítását érintő területek:
1) Belterületen az északi elkerülő út és Ipolypart út közötti területen: sport, szabadidő park,
rekreációs terület és mentőbázis központjának kialakítása.
2) Belterületen a Semmelweis utcai beépítési javaslat felülvizsgálata.
3) Belterületen a Nagyligeti sportpálya megszüntetése, más építési övezetbe történő átsorolása
(gazdasági terület)
4) Belterületen a Hétvezér utca – Trikál József utca – Szondy utca – vasút által határolt területen
belül:
a. Millenniumi park funkcióváltása, élménypark, játszótér, közpark kialakítás,
b. 200/1-2, 202/1,3,4, 203 és 204 hrsz-ú ingatlanok tervezett telekosztásának
újragondolása, az igényeknek megfelelő kialakítása,
c. 201/1-3 hrsz-ú ingatlanok építési övezetének módosítása az igényeknek megfelelően.
5) Külterületen a déli elkerülő út feltüntetése.

2)

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek):

1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek,
2) Balassagyarmat város lakossága.
3)

A Partnerek tájékoztatásának módja:
1) Az előzetes tájékoztatás papír alapú levelezéssel indul,
2) a véleményezési szakasz formája: a tervdokumentáció elkészültét követően papír alapú
levelezés, az önkormányzat honlapja (www.balassagyarmat.hu), valamint a közös
önkormányzati hivatal hirdetőtáblája, melyről a Partnereket megfelelő módon tájékoztatni kell,
ami alapján a Partnerek javaslatokat, véleményt tehetnek,
3) végső szakmai véleményezés formája: papír alapú kísérőlevél, dokumentáció melléklettel
papír alapon és CD-n,
4) elfogadási és hatálybaléptetési szakasz formája: papír alapú kísérőlevél és mellékelve a papír
alapú dokumentáció és 1 példány CD-n.

4)

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
1) papír alapú, egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció,
2) a dokumentáció az iratkezelés szabályát megállapító kormány- és önkormányzati rendelet
alapján nem selejtezhető, 15 év után leltárba kerül

5)

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:
1) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények megtárgyalása egyezségre jutás céljából, írásos
rögzítés,
2) a véleményezésben résztvevő partnerek felé a lényege információ megküldése papír levél
formátumban,
3) a partnerségi egyeztetés összes anyagának írásos rögzítése a rendelet előírásainak
megfelelően.

6)

Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
1) A folyamat végén, a képviselő-testületi döntés beterjesztése előtt a jogszabálynak megfelelő
társadalmasítás,
2) a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagot,
3) az elfogadást követően a jogszabályoknak megfelelő hatályba lépési intézkedések.

7)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2015.(VIII.17.)
határozata
rekortán pálya építésének támogatásáról szóló 129/2015.(VI.25.) határozat
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rekortán pálya építésének
támogatásáról szóló 129/2015.(VI.25.) határozatának 1. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
A Képviselő-testület támogatja, hogy a megépülő rekortán pályához kapcsolódóan az alábbi
kiegészítő elemek kerüljenek megvalósításra:

-

viacolor járda
1,1 m magas kiegészítő fix foci pályapalánk
5 m magas labdafogó háló

A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt költségkalkuláció alapján a kiegészítő
elemek beruházási költségének 10 %-os önerejét is a 2015. évi költségvetésében, az Ipolypart úti
sportcentrum fejlesztése költségsoron biztosítja.
Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
eredmény lezárást követően – annak függvényében – az önrész összegét további maximum 10
%-os összegben módosíthassa.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. augusztus 17.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2015.(VIII.17.)
határozata
bérlőkijelölési jogról való lemondás jóváhagyására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Nógrád Megyei
Rendőrkapitányság bérlőkijelölési jogról való lemondását az alábbi önkormányzati tulajdonú
ingatlanok vonatkozásában:
1.
2.
3.
4.
5.

Balassagyarmat, Madách liget 17. 2. em. 2. ajtó
Balassagyarmat, Kóvári út 7/B. ½ ajtó
Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. 1/3 ajtó
Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. 3/1 ajtó
Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 2.

2.) A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Rendőrkapitányság részére határozatlan időre szóló,
ingyenes bérlőkijelölési jogot biztosít a Balassagyarmat, Móricz Zs. 3. 1. 3/3. lakás
vonatkozásában.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. augusztus 17.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2015.(IX.24.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 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: 2015. szeptember 30.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2015.(IX.24.) határozata
A NET Zrt vagyonkezelésében lévő,
állami tulajdonú balassagyarmati lakások ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló

2011. évi CXVI. törvény 13-§-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. Törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában lévő
1.1. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 1/B 2. 2. sz,
295/6/A/19
hrsz-ú,
1.2. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1.em.8,
1583/A/8 hrsz-ú,
1.3. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 3/II. 3.em 1.sz,
946/13/A/21 hrsz-ú
1.4. 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 1 fszt. 1 1
530/1/A/1
1.5. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 50.
724hrsz-ú,
1.6. 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 24.
1658 hrsz-ú
(216/1200 tulajdoni hányad,)
1.7. 2660 Balassagyarmat, Thököly utca 13
1463 hrsz-ú
(152/482 tulajdoni hányad)
1.8. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 10/A. 4. 2.
946/5/A/12 hrsz-ú
1.9. 2660 Balassagyarmat, Régi utca 1.
5002 hrsz-ú
1.10. 2660 Balassagyarmat, Jókai utca 1. B.lh. 2 9.
1237/3/A/28 hrsz-ú
1.11. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 18. 3. 3.
298/8/A/13 hrsz-ú
1.12. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 1/A. 1. 1
295/6/A/2 hrsz-ú
1.13. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 95/B. 3. 11.
1237/4/A/25
hrsz-ú
1.14. 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 16
532 hrsz-ú
1.15. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 11/B. 3. 3.
946/4/A/23
hrsz-ú
1.16. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 10. 3. 3.
298/12/A/13 hrsz-ú
1.17. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 11. B.lh. 4. 3.
298/11/A/34 hrsz-ú
1.18. 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 20/C. fszt. 1.
1357/15/A/29 hrsz-ú
1.19. 2660 Balassagyarmat, Patvarci utca 16.
1487 hrsz-ú
1.20. 2660 Balassagyarmat, Jókai utca 1/A/B. 4. 19.
1237/3/A/38 hrsz-ú
1.21. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 9/2 4 3
946/15/A/26 hrsz-ú
1.22. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 86. 2 1
892/A/5 hrsz-ú
1.23. 2660 Balassagyarmat, Markusovszky utca 4. fszt. 1.
1022/5/A/1 hrsz-ú
1.24. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 8/1 fszt 1
946/16/A/1
hrsz-ú
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását

2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX tv. 13.§ 9.) bekezdésében meghatározott „lakás- és helyiséggazdálkodás”
érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati bérlakásként kívánja felhasználni.
3. Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő

költségek megtérítését.
4. Balassagyarmat Város Önkormányzat a hiteles ingatlan nyilvántartási adatok alapján

nyilatkozatot tesz, hogy az igényelt ingatlanok örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi
védettség és Natura 2000 alatt nem állnak.
5. Balassagyarmat

Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy az 1.pontban felsorolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adásával
kapcsolatos - önkormányzati érdeket nem sértő - megállapodást aláírja, szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: a NET Zrt értesítésére 2015. október. 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2015. (IX.24.) határozata
a Duna-Ipoly Önkormányzati Program Társulás társulási megállapodásának
felmondásáról
-

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Ipoly
Önkormányzati Program Társulás (székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.) társulási
megállapodását 2015. szeptember 24. napján, hat hónapos felmondási határidővel
felmondja, ezzel a társulásban lévő tagsági jogviszonyát megszünteti.

-

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntést a társulás vezetőségének
jelentse be.

Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2015. szeptember 30.

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2015.(IX. 24.) 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 2015. augusztus 1-től kezdődően 2016. 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: 2015. október 15.
A szerződés megkötésére: 2015. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
147/2015. (IX. 24.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti 35 m2 alapterületű, egy szobás
komfortos komfortfokozatú lakást Mátyás Árpádné (szül.: 1940.; an.: Lakatos Margit)
részére határozott időre 2015. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig –
szociális alapon – használatba adja.
(2) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót
terhelik.
(3) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2015. október 15.
a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2015. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2015. (IX.24.) 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 2015. október 1. napjától kezdődően 2016.
szeptember 30. napjáig – költségelven- meghosszabbítja, azzal a feltétellel, hogy
a lakás állapotával kapcsolatban az Önkormányzat felé semmiféle költségtérítési
igénnyel nem élhetnek.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót
terhelik.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2015. október 15.
A szerződés megkötésére: 2015. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő - testületének
149/2015.(IX. 24.) határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének 119/2015. (VI. 25.) számú
határozatában foglaltakat az alábbiakkal egészíti ki:
(1) A Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti lakás 4 helyiségében a
nyílászáró cseréjének, illetve a 4 db gázkonvektor cseréjét Balassagyarmat Város
Önkormányzata magára vállalja.
(2) A 119/2015. (VI. 25.) számú határozatában foglalt lakáshasználati díj fizetésének a kezdetét
2015. december. 01. napjára módosítja.
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a gázkonvektorok és a nyílászárók cseréjére: 2015. november 30.
a lakáshasználati szerződés módosítására: 2015. október 31.
a felújítási munkálatok elvégzésére:
2015. december 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2015.(IX.24.) 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 2016/2017. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok
támogatására kiírt 2016. 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 2016. évi költségvetésében a szociális előirányzaton
belül 2.000.000.- Ft-ot biztosít.
2./

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás)
2015. december 07. (a pályázat elbírálására)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2015.(IX.24.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015.
évi közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
➢ A közbeszerzési terv a következő ponttal egészül ki:

III.3. Déli tehermentesítő
úttal kapcsolatos
tervezési munkák

Kbt. III. Rész szerinti
2015.
2015.
eljárásrend,
november december
Hirdetmény

közzététele nélkül
indított eljárás
2.

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

Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
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 a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes

szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával

kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei
Igazgatósága felé tegyen eleget.
Határidő: 2015. október 10
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2015.(IX.24.) határozata
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő fejlesztési
tervről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi
Regionális Vízellátó Rendszernek a tulajdonában álló részére vonatkozó gördülő
fejlesztési tervéről az alábbi döntést hozza:
e) Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt illető bérleti díj,
illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves
vízellátás rendszerének felújítására, pótlására, illetőleg a beruházásra.

f)

A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének felújítására, pótlására
vonatkozó tervkészítés kötelezettsége a víziközmű-szolgáltatót terheli. A beruházási
tervet illetően az esetleges pályázati források erejéig tud az önkormányzat
kötelezettséget vállalni.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak
szerint jóváhagyja:
A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„9. A vezető helyettesítésének rendje
Az igazgatót távolléte esetén a kinevezetési okmányában ezzel a feladattal
megbízott dolgozó helyettesíti, akinek jogköre a munkáltatói jogok – kinevezés,
felmentés, összeférhetetlenség, fegyelmei eljárás – gyakorlására nem terjed ki.
Abban az esetben, ha az igazgató felmentési idejének munkavégzés alóli
felmentési szakaszát tölti, a helyettesítéssel megbízott dolgozó a munkáltatói
jogokat is gyakorolhatja.”

2.

A Képviselő-testület felkéri az Intézmény Vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csemniczky Zoltán igazgató
Határidő: 2015. szeptember 30.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2015.(IX.24.) határozata

a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására
vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására a DMRV Dunamenti Regionális
Vízmű Zrt-vel létrejött szerződését a közszolgáltató kijelöléséig, legfeljebb azonban 2015.
szeptember 30-tól számított további fél éves időtartamra meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti
szerződésmódosítás aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2015.(IX. 24.) 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 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletének I.2. pontja
alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatnak az általa fenntartott
intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám
miatti, 2014. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó2014, 2015. és
2016. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez hozzájárulásra igénylést
nyújt be.
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. szeptember 24-éig pályázatot nyújt be, 2
fő köztisztviselő, összesen 2 álláshely megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.

2./

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

Közös Önkormányzati
Hivatal
_________________________________________________________________________
_____
2014. január 1. létszám (fő):
56,5
87/2014.(V.29.) hat. Létszámcsökkentés (fő:)
ebből eddig pályázott létszám (fő):
ebből jelenleg pályázandó (fő):

-4,5
3,5
1,0

2014. december 31. létszám (fő):

52,0

17/2015.(II.26.) hat. létszámcsökkentés (fő):
ebből jelenleg pályázandó (fő):

-1,0
1,0

2015. január 1. létszám (fő)

51,0

Létszámnövekedés (törvény alapján):
Változást követően kialakult létszám (fő):
2015 .III. ütemben pályázható
létszám (álláshely):

+4,0
55,0

2,00

3./ Az összesített létszám alakulása:
Önkormányzat
és intézményei összesen:

4./

2014. 01.01

2014. 12.31.

2015. 01.01. 2015.05.01.

433,88

429,38

428,38 fő

429,38 fő

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 5/2014. (I. 31.) 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 nyilatkozatban 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: 2015. szeptember 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2015. (IX.24.) határozata
Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának
mellékletét képező tartalommal elfogadja
Településfejlesztési Stratégiáját.

Képviselő-testülete a határozat
Balassagyarmat város Integrált

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2015. (IX. 24.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2015. augusztus 1-től - 2016. július 31 időszakra szóló Vezetési
Program véleményezéséről
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Központi Óvoda vonatkozásában a 2015. augusztus 1-től - 2016. július 31
időszakra vonatkozó Vezetési Programot a mellékletben foglalt tartalommal megismerte,
és az abban foglaltakat jóváhagyja.

2)

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

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2015. (IX. 24.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2015/2016. évi Pedagógiai – Működési Munkatervének
véleményezéséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Központi Óvoda 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó Pedagógiai –

Működési 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: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2015. (IX. 24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezéséről

1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Központi Óvoda új Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékletben
foglalt tartalommal megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

2)

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

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
folyószámla hitel keret igényléséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 600.000.000,- Ft összegű
éven belüli lejáratú folyószámlahitelt kíván igénybe venni a számlavezető OTP Bank Nyrt-től.
2./ A hitel keret megnyitásának időpontja 2016. január 4.
3./ A kért hitel lejárata legkésőbb 2016.december 31.

4./ A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetésében
rögzített, a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,
valamint az év végi várható iparűzési adóbevételeit, nettó állami finanszírozási bevételeit,
valamint az ivóvízellátás rekonstrukció (SH/3/30) hoz kapcsolódó támogatási bevételeit
ajánlja fel.
5./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel adósságszolgálatát az éves
költségvetési előirányzatába illetve évközi módosításába – felhalmozási és tőkejellegű
kiadásait megelőzően – betervezi és jóváhagyja.
6./ Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a hitel felvételéből adódó adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalásához a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)10 § (3) b
bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.
7./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2015. (IX. 24.) határozata
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében rendkívüli
szociális támogatásra) elnevezésű pályázat benyújtására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a
III. 4. pont szerinti, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében
a rendkívüli szociális támogatásra).
2. A Képviselő-testület
megtételére.

felhatalmazza

a

polgármestert

a szükséges intézkedések

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2015.(IX.24.) határozata
a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti 201/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Hétvezér u. 26. szám alatti 201/1 hrsz-ú 1580 m2 alapterületű ingatlanon álló 411 m2-es
épületet a megtekintett állapotban, megváltozott munkaképességű személyek
munkalehetőség biztosítás céljából nyertes pályázat esetén bérbe adja a VICTORIA
VIRTUS Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol utca 32., cégjegyzékszám: 01-09-204709,
adószám: 25184677-2-42,) részére az alábbi feltételekkel:
a) a bérleti szerződés időtartama a Támogatási Szerződés megkötésétől számított
2 évre, ezen belül a megváltozott képességű személyek foglalkoztatásának
idejéig,
b) az ingatlan bérleti díja: 1.644.000.-Ft/év + áfa,
c) az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának (fűtési
rendszer karbantartása, felújítása, berendezési tárgyak javítása, pótlása) –
költsége a bérbeadót terheli,
d) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött
megállapodás alapján fizeti,
e) a bérlő 3 havi óvodaék megfizetésére köteles,
f) a határozat mellékletében meghatározott szerződés-tervezet szerint
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti bérbeadást 2016. március 31-ig
megkötendő bérleti szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti
szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Balassagyarmat, 2015. szeptember 16.

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
rekortán pálya építésének támogatásáról szóló 129/2015 (VI.25.) határozat
módosításáról szóló 141/2015 (VIII.17.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2015 (VIII.17.)
határozatával módosított 129/2015 (VI.25.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„ A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt költségkalkuláció alapján a
kiegészítő elemek beruházási költségének 10%-os önerejét is a 2015. évi
költségvetésében, az Ipolypart úti sportcentrum fejlesztése költségsoron biztosítja.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt költségkalkuláció alapján a
kiegészítő elemek beruházási költségének 100%-os önerejét is a 2015. évi
költségvetésében, az Ipolypart úti sportcentrum fejlesztése költségsoron biztosítja,
akként, hogy az alappálya 10%-os önerejére és a vállalt kiegészítő elemek teljes
költségére összesen bruttó 6,6 millió forintot határoz meg”
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2015.(IX.24.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben,
Magyarország Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján

„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti
Lőrik Istvánné óvodapedagógust
Csóri Miklós általános iskolai tanárt
Gaálné Versényi Judit középiskolai tanárt
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti
Deák György zenészt
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti
Dr. Lendvai László szakrendelő főorvost
Bárány Tibor közegészségügyi-járványügyi felügyelőt
„ Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti
Rozmán Vilmos testnevelőt
Kovácsné Koi Julianna általános iskolai tanárt
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti
Ispán Andrásné családgondozót
Pleváné Ethei Tünde gazdasági vezetőt
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti:
Bérczi Józsefet és Klément Józsefet, a Balassagyarmat Kondor Ernő utca lakóit
Csernák Józsefné Balassagyarmat, Móricz Zsigmond úti lakót
Tóth Sándorné Balassagyarmat, Szontágh Pál utcai lakót
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti
Fábián Bertold rendészeti osztályvezetőt

„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti
Hajósi Ferenc
Hajósi György
Siket Anna
Lőrik Csegő
Szrenka Viktória
Vályi Gergő
Pityi Benedek
Pintér Sára
Erdélyi Zsolt
Pistyur Zsolt
Zsiga Szonja
Varga Szonja
Gaál Noémi Eszter
Tóth Imola
Ódor Vivien
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására.
Határidő: 2015. október 23.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2015.(X.08.) h a t á r o z a t a
a tanuszoda építéséhez szükséges terület állami tulajdonba adásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat
mellékletében rögzített vázrajz szerint a Balassagyarmat 3186/2 hrsz-on, legfeljebb 4351,2 m2
alapterületű 1/1 arányban Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda,
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági kiemelt ügyek
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.)
Korm. rendelet, valamint Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési program végrehajtásával
kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) szóló Kormányhatározat 3. pontjában
foglaltakra tekintettel – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) és i) pontjában meghatározott
állami(köz)feladatok ellátása érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön
átadásra.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2015. október 9.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2015.(X.08.) h a t á r o z a t a
közbeszerzési bíráló bizottságba történő delegálásról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Sportközpont által
megindításra kerülő, a „Balassagyarmat, Ipolypart u., 3186/2. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda
létesítése vállalkozási kivitelezési szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló
bizottságába tagként delegálja:
Csach Gábor Lóránt, 2660 Balassagyarmat, Viola u. 9/a szám alatti lakost

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2015. október 9.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2015.(X.08.)
határozata
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-CP02 jelű az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása tárgyú pályázati felhívásra maximum 2 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: 2015. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2015.(X.08.)
határozata
a KKETTKK-CP-04 kódszámú „az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket
felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti
tevékenységek támogatása” tárgyú
pályázat benyújtásáról
1.)Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KKETTKKCP-04 jelű az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és
áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti tevékenységek támogatása pályázati
felhívásra maximum 2,5 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: 2015. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2015.(X.29.)
határozata
az önkormányzati tulajdonú épületek 2016. évi felújítási
tervének jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évre a felújítási tervét az
alábbiak szerint fogadja el:
•
Rákóczi út 25- 27. számú épületben a magántulajdonban lévő lakások tulajdonjogának
megszerzése
•
Rákóczi út 7- 9. számú épületben a magántulajdonban lévő lakások tulajdonjogának
megszerzése, majd az ingatlanok bontása
mely célokra a képviselő-testület 12 000 000.- Ft előirányzatot biztosít 2016. évi költségvetési
rendeletben.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletében
szerepeltesse az 1. pontban megállapított előirányzatokat.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2015.(X.29.)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2016. évi
belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2016. 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2015.(X.29.)
határozata
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2014 – 2015 évi beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2014 – 2015 évi
beszámolóját.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
2014 – 2015 évi beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás 2014 – 2015 évi beszámolóját.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2015.(X.29.)
határozata
a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti
felülvizsgálatról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban 2016. január 1.
napjától bekövetkező változás miatt a szolgálat jelenlegi működésére vonatkozó felülvizsgálatot.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a felülvizsgálat valamint
jogszabályváltozás okán szükségessé váló módosításokat a soron következő képviselő-testületi
ülésre terjessze be.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2015.(X.29.)
határozata
a Teleki u.1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvári és Társa Bt-vel a
Balassagyarmat, Teleki 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú, 201 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiségre a bérleti szerződést Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.)
rendeletben foglaltak szerint az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. év augusztus hó 1. napjától
2017. év július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség bérleti díj összege: 10.270.-Ft/m2/év + áfa, azaz: 2.064.270.-Ft/év +áfa,
c)
bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének -a meghosszabbított időszakra vonatkozó
bérleti díj 10%-ának megfelelő- összegét a Bérlő köteles megfizetni,
d)
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék összegének
(háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg) megfizetése,
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.
2. Amennyiben az 1. pontban foglaltak szerint a helyiségbérleti szerződés 2015. november hó 20.
napjáig nem kerül megkötésre, úgy a Nemesvári és Társa Bt. a helyiséget 2015. november hó 30.
napjáig kiürítve, kitakarítva köteles Balassagyarmat Város Önkormányzata részére visszaadni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.

Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre: 2015. november 06.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. 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 Dezsőné (szül.: Mátyás Magdolna; 1957.; an.: Kovács Magda) Balassagyarmat, Dózsa
Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti – 32 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú – lakás
lakáshasználati jogviszonyát 2015. november hó 01. napjától 2016. október hó 31. napjáig
meghosszabbítja, egyben a Képviselő – testület Baranyi Dezsőné 167.536.- Ft összegű
lakbértartozását elengedi.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik.

2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:: A kiértesítésre: 2015. november 15.
A szerződés megkötésére: 2015. november 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. 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 Dezsőné (szül.: Mátyás Magdolna; 1957.; an.: Kovács Magda) Balassagyarmat, Dózsa
Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti – 32 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú – lakás
lakáshasználati jogviszonyát 2015. december hó 31. napjáig meghosszabbítja, egyben a
Képviselő – testület Baranyi Dezsőné 167.536.- Ft összegű lakbértartozását elengedi.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik.

2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:: A kiértesítésre: 2015. november
A szerződés megkötésére: 2015. november 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

177/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás bérleti jogának,
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő
cseréjéről
5.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Czibulya Lászlóné (sz:
Balassagyarmat, 1978.; an: Fekete Éva) részére, a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10.
ajtószám alatti lakásra fennálló bérleti jogát - közös megegyezéssel, a Balassagyarmat, Patvarci
u. 1. földszint. 4. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás bérleti jogára
cseréli 2015. december 1-től - 2016. április 30-ig, költségelvű lakbér megfizetése mellett.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.

6.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2015. november 15.
A szerződés megkötésére: 2015. november 30.
A Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás visszaadása az Önkormányzat
részére 2015. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. I. lh. 1. emelet 1. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u.
9. I. lh. 1. em. 1. ajtószám alatti 54 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú lakást
Szklenár Zoltán (szül.: Szklenár Zoltán; 1978; an.: Horváth Júlia Anna) részére – költségelven –
határozott időre 2015. december 1. napjától 2018. november 30. napjáig költségelvű lakbér
megfizetése mellett 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: 2015. november 15.
a szerződés megkötésére: 2015. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2015.(X.29.)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
5.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
➢

A közbeszerzési terv a következő ponttal egészül ki:

III.4. Szent István utca
útépítési munkáinak
elvégzése
6.

Kbt. III. Rész szerinti
2015.
eljárásrend, Hirdetmény
október
közzététele nélkül indított
30.
eljárás

2016.
április

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2015.(X.29.)
határozata
a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Horváth Endre Kiadványi
Alapítvány számára 1 db Samsung D3 3TB 3.5 külső merevlemez USB 3.0 tároló vásárlásához, a
digitális állomány biztonsági mentésének elvégzéséhez és Sümeghi Tamás Balassagyarmat Város
Önkormányzatának hivatalos fotósa által a város részére készített fotók tárolásának megoldása
érdekében, az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 37.000,- Ft, azaz
harminchétezer 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: 2015. október 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2015.(X.29.)
határozata
a „menzareform” bevezetése hatásainak felülvizsgálatáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az önkormányzati fenntartásban működő konyhák üzemeltetője, a
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet által készített beszámolót a „menzareform” nyomán
kialakult helyzet értékeléséről.

2.)

A Képviselő-testület felkéri az Intézmény Vezetőjét, hogy az éves beszámolóiban ismertesse a
menzareform bevezetése óta esetlegesen beérkezett panaszokat, megállapításait, megtett
intézkedéseit.
Felelős: Bécsiné Miklecz Marietta GAMESZ igazgató
Határidő: 2016. évi beszámoló
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2015.(X.29.)
határozata
„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 szerződés
megvalósításához kapcsolódóan felmerült, alapprojekttel összefüggő ivóvíz hálózati rekonstrukció
építési beruházása vállalkozási szerződés alapján, a FIDIC Piros könyv szerint hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos 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 szerződés megvalósításához kapcsolódóan felmerült, alapprojekttel összefüggő
ivóvíz hálózati rekonstrukció építési beruházása vállalkozási szerződés alapján, a FIDIC Piros
könyv szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 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.
2.
3.
4.
5.

3.

Dr. Varga Andrea
Juhászné Gajzinger Ágnes
Oravecz István
Magyaros Tamás
Márkus Pál

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a felhívás megküldésére 2015. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2015. (XI.06.) határozata
az 1777/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba kéréséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
határoz,
hogy
Balassagyarmat 1777/2 hrsz-ú, 12284 m2 alapterületű, 1/1 arányban a Magyar állami tulajdonát
képező és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, kivett irodaház,
udvar egyéb épület megjelölésű ingatlant ( továbbiakban: Ingatlan) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 4., 7., 8., 8a., 10., 13. és 15.
pontjaiban foglalt feladatira valamint egyéb nem kötelező feladatira tekintettel ingyenesen
önkormányzati tulajdonba kéri.

2.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Ingatlan nem áll védettség ( örökségvédelmi,
természetvédelmi, Natura 2000) alatt.

3.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy vállalja az Ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatban felmerülő költségek viselését.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő:2015. november 15.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2015.(XI.26.) határozata
tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balassagyarmat,
Őrhalom, Hugyag, Patvarc Önkormányzat szennyvízközmű tulajdonközösség 2016. január 01.
napjával, közös megegyezéssel történő megszűntetését.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonközösség közös
vagyonának megosztását a határozat mellékletét képező megállapodás tervezetnek megfelelő
tartalommal fogadja el.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2015.(XI. 26.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u7. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti
megüresedő lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
tetőtér 10. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra
elsődlegesen 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, jelentkező hiányában
másodlagosan költségelven, a 4. § ab) pontja alapján 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 2015. december 15.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2015.(XI.26.) határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8.
I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti 54 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú lakást Tóth
Gáborné (szül.: Balázs Mónika; Balassagyarmat, 1973.; an.: Kiss Katalin) részére – költségelven –
határozott időre 2016. január 1. napjától 2018. július 31. napjáig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek
Otthonánál fennálló közalkalmazotti munkaviszonyáig 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:
2015. december 15.
a szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
187/2015.(XI.26.) határozata
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, határozott időre: 2015. december 1. napjától 2016. november 30. napjáig a
lakáshasználati szerződést - szociális elvű lakáshasználati díj megfizetése mellett - meghosszabbítja
Berkiné Surányi Etelkával (szül.: 1967.; an.: Baranyi Teréz).
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik.
(2)

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

Határidő:

a kiértesítésre: 2015. december 15.
a szerződés megkötésére: 2015. december 31.

Felelős:

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

/: dr. Varga Andrea:/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
188/2015.(XI.26.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 2. ajtószám alatti
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 lakást az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.)
rendeletben megjelölt jogkörében eljárva határozott időre 2015. december 16. napjától 2016.
december 15. napjáig Bogdánné Virág Kitti (szül.: 1985.; an.: Oláh Margit) részére –szociális elvenhasználatba adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik.
(2)

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

Határidő: a kiértesítésre:
2015. december 15.
a szerződés megkötésére: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2015.(XI.26.) határozata
az Ipoly- Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi I. félévére vonatkozóan a tagdíjfizetési kötelezettség
legfeljebb 60,- Ft/lakos/félév mértékben visszaállításra kerüljön.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az Ipoly-táj Területfejlesztési
Társulást tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2015. december 31.
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2015.(XI.26.) határozata
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatása tárgyú

pályázat benyújtásáról
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Földművelési
minisztérium által kiírt a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatása tárgyú pályázati felhívásra maximum 3 millió forint
összegben, 100%-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: 2015. december 5.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2015.(XI.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról
1.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a Helyi
Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a felülvizsgálatot a
határozat mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja.
2.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal kiegészített
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: azonnal
Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2015. (XI.26.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai programjának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Szakmai programjának módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2015. (XI.26.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat mellékletében foglalt
tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2015. (XI.26.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirendjének módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Házirendjének módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2015.(XI.26.) határozata
a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti döntések
meghozataláról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a
Balassagyarmaton mint járásszékhelyen létrehozásra kerülő Gyermekjóléti és családsegítő központ
feladatait önálló szervezeti egységként a Gazdasági és műszaki ellátó szervezethez integráltan látja el
2016. január 1. napjától. E szervezet kereteiben kerülnek ellátásra Balassagyarmat központtal a
Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög településeken biztosításra kerülő gyermekjóléti és családsegítő
szolgáltatási feladatok is. A Képviselő-testület egyetért azzal – figyelemmel a 2. és 3. pontban
foglaltakra -, hogy a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Gyermekjóléti, Családsegítő és Étkezési
Társulásban foglalkoztatott személyek áthelyezéssel átkerüljenek a további feladatellátás érdekében

az önkormányzat által fenntartott intézményekhez. ( Gazdasági és műszaki ellátó szervezethez,
valamint 1 fő a Szent Erzsébet Idősek otthonához)
2. A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági és műszaki ellátó szervezet vezetőjét, hogy az alapító
okiratban szükséges módosítások átvezetését kezdeményezze, valamint, hogy a működési engedély
kiadásához szükséges eljárást megindítsa.
3. A képviselő-testület az étkeztetés mint szociális alapellátás feladatait 2016. január 1. napjától a
Szent Erzsébet Idősek otthona keretében kívánja biztosítani. A képviselő-testület felkéri az
intézményvezetőt az alapító okirat és a szakmai dokumentumok módosításának kezdeményezésére,
valamint a működési engedély módosításának kezdeményezésére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2015.(XI.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
megszüntetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2015.
december 31. 2016. január 1. fordulónappal közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A
Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás közös megegyezéssel történő
megszüntetésére Patvarc és Ipolyszög települések azonos tartalmú döntésének meghozatala
esetén van mód.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: azonnal

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2015.(XI.26.) h a t á r o z a t a
a Kábel SE támogatásáról
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 millió forint összegben
visszatérítendő támogatást biztosít a KÁBEL Se egyesületnek, az alábbi feltételek szerint:
- a szerződés megkötésének határideje: 2015. december 1.
- a támogatási összeg egy összegben, a szerződéskötést követően haladéktalanul megtörténik
- a támogatási összeg visszafizetése az alábbi ütemezésben történik: 2 millió forint legkésőbb
2015. december 31. napjáig, további 2 millió forint legkésőbb 2016. május 31. napjáig
2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. december 1.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2015.(XI.26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 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 Budai Dorottya, a Szabó Lőrinc Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve: Bartos Éva, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Jókai Mór út 17.) 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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2015.(XI. 26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 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 Hekli Szintia, a Szabó Lőrinc Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve: Molnár Mónika, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Kondor Ernő út 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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/

/: dr. Varga Andrea:/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2015.(XI.26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
2./ A Képviselő-testület támogatja, hogy Kovács Mihály, a Szabó Lőrinc Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve: Fekete Mónika, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Markusovszky út 22.)
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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2015.(XI.26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
2./ A Képviselő-testület támogatja, hogy Molnár Lőrinc, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve: Vizdák Hortenzia, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Madách liget 8.
III/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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2015.(XI.26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 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 Nagy Viktória Klaudia, a Kiss Árpád Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Barát Csilla, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Rákóczi út 3036. III/9.) 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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2015.(XI. 26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 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 Tóth Martina, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve: Nagy Beatrix, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Kossuth Lajos út 50/3.)
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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2015. (XI. 26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 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 Csábi Gábor Attila, a Dózsa György Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Klcsó Katalin, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Sántha K.
utca 11.) 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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2015.(XI.26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 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 Horváth Martina, a Dózsa György Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve: Molnár Erika, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Móricz Zsigmond út
12/2. 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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2015.(XI.26.) határozata
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 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 Kassa Tímea, a Dózsa György Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója (Anyja neve: Vörös Ildikó, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Szontágh Pál út 30.)
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 az Emberi Erőforrások
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló
személyéről.
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2015.(XII.10.) h a t á r o z a t a
a tanuszoda megépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Sportközpontok
beruházóval kötendő, a tanuszoda megépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás
tervezetét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2015. december 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2015.(XII.10.) h a t á r o z a t a
a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak
alapján a téli szünidőben gyermekétkeztetést biztosít az óvodai, iskolai nevelési-oktatási
intézményekben ellátott – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – azon
balassagyarmati gyermekek részére, akik igényüket az adott nevelési-oktatási intézmény
vezetője felé erre vonatkozóan határidőben benyújtották.

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt gyermekétkeztetést 10 fő felett a Gazdasági és
Műszaki Ellátó Szervezet, míg 10 fő vagy annál kevesebb igénylő esetében a Szent Erzsébet
Idősek Otthona üzemeltetésében lévő főzőkonyhából biztosítja.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2015.(XII.10.)
határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai program módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Szakmai programjának módosítását – 2016. január 1. napjával történő hatályba lépéssel – a
határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2015.(XII.10.)
határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – 2016. január 1. napjával történő hatályba
lépéssel – a határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2015.(XII.10.)
határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirend módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Házirendjének módosítását – 2016. január 1. napjával történő hatályba lépéssel – a határozat
mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2015.(XII.10.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ magasabb vezetői állásának megszüntetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) magasabb vezetőjének, Csemniczky Zoltánnak
a jogviszonyát közös megegyezéssel, 2015. december 31. napjával megszünteti akként, hogy az
utolsó munkában töltött napon nyolc és fél havi illetményének megfelelő összegre jogosult.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2015.(XII.17.)
határozata
"BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
CSEMNICZKY ZOLTÁN szobrászművész
részére,
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2016. 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: 2016. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2015.(XII.17.)
határozata
"BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
EMBER CSABA
karnagy, igazgató, a Magyar Kultúra lovagja
részére,
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA”
kitüntető címet adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2016. 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: 2016. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2015.(XII.17.)
határozata

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
SZTANCSIK JÓZSEF
pedagógus, néptáncos, sportoló
részére
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2016. 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: 2016. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2015.(XII.17.)
határozata
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
DR. SZRENKA JÁNOS
sebész főorvos
részére
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2016. 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: 2016. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
217/2015.(XII.17.)
határozata
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
TELEK BALÁZS
fotóművész
részére
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
posztumusz
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2016. 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: 2016. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
218/2015.(XII.17.)
határozata
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
MELO FERENC
pedagógus, igazgató
részére
a
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet
adományozza.
2. A kitüntetés átadására 2016. 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: 2016. január 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
219/2015.(XII.17.)
határozata
a "Horváth Endre” díj adományozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Sáros Miklós képzőművész
részére,
magas színvonalú alkotó tevékenységének elismeréseként,
művészi értékeinek különös, kifinomult technikákkal való közvetítéséért a
„Horváth Endre”
díjat adományozza.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2016. évi Megyei Madáchünnepség keretében rendezett ünnepségen adja át.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220/2015.(XII.17.)
határozata
a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervét elfogadja.

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2015. december 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
221/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly u. 35.
szám alatti 1475 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen meghatározott
időtartamra 2016. 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.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pontban: 2015. december 31.
3. pontban: folyamatos
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
222/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10.
szám alatti 1447/1/A/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséget
térítésmentesen meghatározott időtartamra 2016. december 31-ig ezen belül az ingatlanban
működő a nappali melegedő és népkonyha működtetésére kötött ellátási szerződés fennállásáig a
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi Szervezete)
használatába adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2. pontban: 2015. december 31.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
223/2015.(XII.17.)
határozata
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat Kirendeltsége 2015.
évi beszámolójának jóváhagyására
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi
Szervezete) 2015. évre vonatkozó beszámolóját, a határozat mellékletében foglalt tartalommal.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
224/2015.(XII.17.)
határozata
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 az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
225/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti
lakás lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B.
tetőtér 1. (Hrsz: 291/A/27) ajtószám alatti 49 m 2 alapterületű, kettő szobás komfortos
komfortfokozatú lakást Rácz Krisztián (szül.:an.: ) és Rácz Krisztiánné (szül.: szül név: an: )
részére 2016. január 1. napjától kezdődően 2016. december 31. napjáig szociális alapon –
bérbe adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőket terhelik.
Határidő: a kiértesítésre: 2016. január 15.
a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2016. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
226/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 2. ajtószám alatti
lakás lakáshasználati jogviszonyának 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 2016. január 1. napjától
kezdődően, szociális alapon, 2016. december 31. napjáig meghosszabbítja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2016. január 15.
a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2016. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
227/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 31. tetőtér 2. ajtószám
alatti lakás használati szerződésének meghosszabbításáról
(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 lakást Molnárné Váczi Katalin (szül.: an.: ) részére határozott időre 2015.
december 16. napjától 2016. december 15. napjáig költségelvű lakáshasználati díj mellett
használatba adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre:
a lakáshasználati szerződés megkötésére:
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

2016. január 15.
2016. január 31.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
228/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/ B. tetőtér 6. ajtószám alatti
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű, 2 + 3 fél szobás összkomfortos
komfortfokozatú lakást Radics Tamás Rolandné (szül.: an.: ) részére költségelven, határozott
időre, 2016. január 1-től kezdődően 2016. december 31-ig használatba adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2016. január 15.
lakáshasználati szerződés megkötése: 2016. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
229/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Szabó L. u. 14. fsz. 3. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó L. u. 14. fsz. 3. ajtószám
alatti (Hrsz.: 490/A/3) 62 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakást nem
kívánja elidegeníteni, a beérkezett 900.000.- forintos vételi ajánlatot nem fogadja el.
(2) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a kiértesítésre 2016. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. 1 em. 2. ajtószám alatti lakáshasználati jogának, valamint
a Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 8/1 fszt 1 ajtószám alatti lakás bérleti jogának
a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. ajtószám alatti lakás bérleti jogának a cseréjéről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jónás Gábor (Balassagyarmat,
Rákóczi u. 27. 1 em. 2. szám alatti lakos.), a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. 1 em. 2.
ajtószám alatti lakásra fennálló használati jogát valamint Jónás Gábor (Móricz Zsigmond utca
8/1 fszt. 1. szám alatti lakos),- Móricz Zsigmond utca 8/1 fszt. 1 ajtószám alatti lakásra
fennálló bérleti jogát - közös megegyezéssel, – a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. ajtószám
alatti 119 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú ház bérleti jogára cseréli 2017.
március 31-ig, az alábbi feltételekkel:
-

A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.
A bérlők vállalják az ingatlan fűtési rendszerének megjavítását; a szükséges egyéb felújítási
munkák elvégzését; ennek okán a bérleti díjat a felek havi 25.000.- forintban állapítják meg
a Bérlők az ingatlant megtekintett állapotban veszik át, így a bérlők az ingatlan állapotával
kapcsolatban egyéb igényeket a későbbiekben nem támaszthatnak
a bérleti szerződés megkötésének előfeltétele a Móricz Zsigmond utca 8/1 fszt 1. szám alatti
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges eljárás lezárása

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

A kiértesítésre: 2016. január 15.
Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
231/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, Zichy út 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogának,
a Balassagyarmat, Régi út 18. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjéről
valamint
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 1. I. em. 1. ajtószám alatti lakás használatának,
a Balassagyarmat, Zichy út 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakás használatának a cseréjéről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Ferencné (szül. név:
szül.: an: ) részére, a Balassagyarmat, Zichy út 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakásra fennálló bérleti
jogát - közös megegyezéssel, – a Balassagyarmat, Régi út 18. fsz. 2. ajtószám alatti 56 m2
alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás bérleti jogára cseréli 2016. március 31-ig,
szociális elvű lakbér megfizetése mellett.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1. pontban megjelölt
lakáscsere lebonyolítását követően - Szomora Béláné (szül.: an: ) részére a Balassagyarmat,
Zichy út 7. fsz. 2. ajtószám alatti 26 m2-es komfortos komfortfokozatú lakást – egy darab
kályha részére történő biztosítását és beépítését követően- határozott időre: 2016. február 1től 2017. január 31-ig költségelvű lakbér díj megfizetése mellett bérbe adja.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre:
2016. január 15.
A lakásbérleti szerződés megkötésére:
2016. január 15.
A Zichy út 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakás
visszaadása az Önkormányzat részére
2016. január 31.
A Kossuth L. u. 1. I. em. 1. ajtószám
alatti lakás visszaadása az Önkormányzat részére 2016. február 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
232/2015.(XII.17.)
határozata
az Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatát.

Képviselő-testülete

elfogadja

az

Informatikai

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: 2015. december 20.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
233/2015.(XII.17.)
határozata
a Balassagyarmat, 2108. számú út melletti kerékpárút megvalósításához szükséges földterületek
tulajdonjogának megszerzéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat, 2108. számú
út melletti kerékpárút megvalósítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a balassagyarmati 1920. hrsz-ú, balassagyarmati 3145. hrsz-ú,
balassagyarmati 060. hrsz-ú, balassagyarmati 058. hrsz-ú és balassagyarmati 059/1. hrsz-ú
ingatlanok nyomvonallal érintett részei tulajdonjogának megszerzése érdekében.

2.

A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanrészek tulajdonjogának
megszerzéséhez szükséges eljárások megindítására, jognyilatkozatok megtételére, továbbá a
tulajdonjog átruházására irányuló szerződések aláírására.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2016. június 30.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
234/2015.(XII.17.)
határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető munkakör betöltéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján Bécsiné Miklecz Mariettát 2016. január 1-től két
évre – határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett – 2017. december 31. napjáig
megbízza a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet magasabb vezetői feladatainak ellátásával.

2.

A Képviselő-testület Bécsiné Miklecz Marietta igazgató
Illetményét (G13)
Szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő
illetménynövekedését
Munkáltatói döntésen alapuló illetményét
Magasabb vezetői pótlékát az illetményalap 450%-ban
Összesen kerekítve
állapítja meg.

3.

200.978.-Ft-ban
10.049.-Ft-ban
108.700.-Ft-ban
90.000.-Ft-ban
409.700.-Ft-ban

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
235/2015.(XII.17.)
határozata
a Nyírjessel kapcsolatos fejlesztési koncepció kidolgozásának első üteméről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nyírjesre vonatkozó
átfogó fejlesztési koncepció kidolgozását.

2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket az Ipoly Erdő Zrt.,
a DMRV Zrt., továbbá az érdekelt civil szervezetek bevonásával folytassa le.

3.

A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a fejlesztési koncepció tartalmi
elemeire, az üzemeltetésre vonatkozó elképzelésekre, illetve a fejlesztések és az üzemeltetés
költségvonzatára tegyen javaslatot.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
236/2015.(XII.17.)
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 a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
237/2015.(XII.17.)
határozata
pályázat benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
Építőművészet és örökségvédelem kollégiuma által műemlék épületek és építmények
állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek
elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására kiírt,
3235/111 kódszámú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra, 13 millió forintos igényelt
támogatással, maximum 18 millió forintos önerő vállalásával.

2.

A Képviselő-testület a pályázati kiírás során szükséges önerőt 2016. évi költségvetésében
biztosítja.

3.

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: 2015. december 5.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

