
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
2016. év 

 
1/2016.(I.28.) Balassagyarmat város településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
 
2/2016.(I.28.) Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek módosításáról 
 
3/2016.(I.28.) Balassagyarmat területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó Partnerségi 

egyeztetés szabályairól 

 
4/2016.(I.28.) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 
 
5/2016.(I.28.) a Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja 

módosításának elfogadásáról 

 
6/2016.(I.28.) a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

 
7/2016. (I.28.) a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Gyermekjóléti és családsegítő 

társulásra 

 
8/2016.(I.28.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
9/2016.(I.28.) a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

szerződésének rendezéséről 

 
10/2016.(I.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. I. em. 1. ajtószám alatti lakásnak a Balassagyarmat, 

Kossuth L. u. 1. I. em. 1. ajtószám alatti lakás használatának a cseréjéről 

 
11/2016. (I.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű 

nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 

 
12/2016.(I.28.) a Városgondnokság intézményvezető munkakörének betöltésére irányuló pályázati 

felhívásáról 

 
13/2016.(I.28.) Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
 
14/2016.(I.28.) iparterület megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálásáról 

 
15/2016.(I.28.) lakásépítési program kidolgozásáról 

 
16/2016.(I.28.) a migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésről 

 
17/2016.(I.28.) a Balassagyarmati Városi Bölcsőde intézményvezetőjének díjazásáról 

 
18/2016.(I.28.) a romániai magyarságot érő visszásságokról 

 
19/2016.(I.28.) a Szociális és gyermekvédelmi főigazgatósággal való szerződéskötés jóváhagyásáról 

 
20/2016.(II.25.)   Balassagyarmat Város közterület karbantartási koncepciójáról 

21/2016.(II.25.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyásáról 
 
22/2016.(II.25.) a Városi Bölcsőde beszámolójának jóváhagyásáról 
 
23/2016.(II.25.) a Madách Imre Városi Könyvtár beszámolójának jóváhagyásáról 
 



24/2016.(II.25.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
25/2016.(II.25.) a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatáról 
 
26/2016.(II.25.) a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal a Balassagyarmat, 

Rákóczi u. 18/C. szám alatti helyiségre kötött helyiségbérleti szerződés rendezéséről 
és bérbeadót terhelő költségek elszámolásáról 

 
27/2016.(II.25.) a behajthatatlan követelések leírásáról 
 
28/2016.(II.25.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
29/2016.(II.25.) a polgármester szabadság ütemtervének meghatározásáról 
 
30/2016.(II.25.) a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
31/2016.(II.25.) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 
 
32/2016.(II.25.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 
33/2016.(II.25.) a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 
34/2016.(II.25.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 
35/2016.(II.25.) INTERREG SK-HU pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
36/2016.(II.25.) Büszkeségpont kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 
37/2016.(II.25.) a Kulturális Bizottság által 2015. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és 

egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
38/2016.(II.25.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának kiírásáról 
 
39/2016.(II.25.)  a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
40/2016.(II.25.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4/A. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
41/2016.(II.25.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
42/2016.(II.25.) a tanuszoda építéséhez szükséges terület állami tulajdonba adásáról szóló 

166/2015.(X.08.) határozat kiegészítéséről 
 
43/2016.(II.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

felülvizsgálatáról 
 
44/2016.(II.25.) Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért! 
 
45/2016.(II.25.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
46/2016.(III.07.) iparterület megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálásáról szóló 14/2016 (I.28.) 

határozat módosításáról 
 
47/2016 ( III.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a bankszámlavezetésről és éven belüli hitel 

felvételéről 



48/2016.(III.31.) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
49/2016.(III.31.) a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 
 
50/2016.(III.31.) a Balassagyarmati Sportintézmények 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
51/2016. (III.31.) a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról, illetve a  Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 2. ajtószám 
alatti lakás használatának a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. I. emelet 6. ajtószám 
alatti lakás cseréjéről 

 
52/2016. (III. 31.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti üres lakás 

hasznosításáról 
 
53/2016.(III. 31.) a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti üres lakás 

hasznosításáról 
 
54/2016. (III. 31.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 

megüresedő lakás hasznosításáról 
 
55/2016. (III.31.) kézilabda csarnok létesítésének támogatására, valamint a beruházáshoz szükséges 

telek biztosításáról 
 
56/2016.(III.31.) a 2015. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
57/2016.(III.31.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának véleményezésére 

alakuló bizottságba történő tagdelegálásról 
 
58/2016. (III.31.) a káptalanfüredi tábor hasznosításáról 
 
59/2016. ( III.31.) 2016. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 
60/2016. (III.31.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai programok módosításáról  
 
61/2016. (III.31.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 
62/2016. (III.31.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirendjeinek módosításáról  
 
63/2016.(III.31.) a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatásáról 
 
64/2016. (III.31.) Balassagyarmat város területrendezési eszközeinek részleges módosítására 

vonatkozóan beérkezett véleményezések jóváhagyásáról 
 
65/2016.(III.31.) a Bercsényi u. 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról 
 
66/2016.(III.31.) az Ifjúság útja 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról 
 
67/2016. (III.31.) ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásról (3183/11 hrsz-ú 

ingatlan) 
 
68/2016. (III.31.) ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásról (3183/10 hrsz-ú 

ingatlan) 
 
69/2016. (III.31.) a KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 



70/2016. (III.31.) a testvér-települési programok és együttműködések támogatására vonatkozó 
pályázat benyújtásáról 

 
71/2016. (III.31.) a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-

15 tárgyú pályázatok benyújtásáról 
 
72/2016. (III.31.) a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 tárgyú 

pályázat benyújtásáról 
 
73/2016. (III.31.) az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú 

pályázatok benyújtásáról 
 
74/2016. (III.31.) az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú 

pályázati kiírással kapcsolatos támogató nyilatkozatról  
 
75/2016.(III.31.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
76/2016. (III.31.) a nappali ellátás biztosításáról 
 
77/2016.(III.31.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló 
tájékoztatás elfogadásáról 

 
78/2016.(III.31.) a Városgondnokság intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
 
79/2016.(IV.15.)    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 vállalkozási szerződés 
módosításáról 

 
80/2016.(IV.15.)   „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 eredményének megállapításáról 

 
81/2016.(IV.28.) a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon 

történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 

 
82/2016.(IV.28.) a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat 
benyújtásáról 

 
83/2016.(IV.28.) a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
84/2016.(IV.28.) a TOP-1.1.1-15 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról 
 
85/2016.(IV.28.) a TOP-1.4.1-15 – a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú 
pályázat benyújtásáról 

 
86/2016.(IV.28.) a TOP-3.1.1-15 –Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat 

benyújtásáról 



 
87/2016.(IV.28.) a KEHOP-5.4.1 – Szemléletformálási programok tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
88/2016.(IV.28.) a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásának támogatásáról 
 
89/2016.(IV.28.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
90/2016.(IV.28.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
91/2016.(IV.28.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalásáról 
 
92/2016.(IV.28.) a Városgondnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
93/2016.(IV.28.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
94/2016.(IV.28.) a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezetői 

állására kiírt pályázat véleményezéséről 
 
95/2016.(IV.28.) a Salgótarjáni Szakképző Centrum Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola 

és Szakiskola tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 
 
96/2016.(IV.28.) a Salgótarjáni Szakképző Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnázium és 

Szakközépiskola tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 
 
97/2016.(IV.28.) a Salgótarjáni Szakképző Centrum Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 

Speciális Szakiskola tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 
 
98/2016.(IV.28.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
99/2016.(IV.28.) a PALÓC Nagykereskedelmi Kft. részére bérbe adott Balassagyarmat, József A. u. 

1. szám alatti 1630 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség (Tanbolt) bérleti díj 
csökkentésének kezdeményezéséről 

 
100/2016.(IV.28.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
101/2016.(IV.28.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről, illetve a lakás átalakításáról (Sasvári István és 
Sasvári Istvánné) 

 
102/2016.(IV.28.) a személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjak szolgáltatási 

önköltségének megállapításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
103/2016.(IV.28.) a Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról 
 
104/2016.(IV.28.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról 
105/2016.(V.06.) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 
 
106/2016.(V.6.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület eszköz beszerzési pályázatának 

támogatásáról 
 
107/2016. (V.06.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület által a Balassagyarmat  
3192/1 hrsz-ú ingatlanon történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáráról 
 



108/2016.(V.6.) a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről 
 
109/2016. (V.6.) a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola átszervezésének 

véleményezéséről 
 
110/2016.(V.23.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4.A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 
 üresen állólakás hasznosításáról 
 
111/2016.(V.23.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9 ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
112/2016. (V. 23.) a Balassagyarmat, Jókai út 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
113/2016.(V.23.) a "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
114/2016. (V.23.) a "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról 
 
115/2016.(V.23.) a 2016. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi 

támogatások meghatározásáról 
 
116/2016.(V.23.) út elnevezéséről  
 
117/2016.(V.23.) utca elnevezéséről  
 
118/2016.(V.23.) utca elnevezéséről 
 
119/2016.(V.23.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
120/2016.(V.23.) a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 
 
121/2016.(V.23.) a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó Központ 2015. évi beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
122/2016. (V.23.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
123/2016.(V.23.) a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi 

akciócsoport megalakításáról 
 
124/2016.(V.23.) a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezéséről 
 
125/2016.(V.23.)    a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
126/2016.(V.23.) óvodai csoportszám meghatározásáról 
 
127/2016.(V.23.) a Központi óvoda házirendjének kiegészítéséről 
 
128/2016. (V.23.) a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
129/2016.(V.23.) az „M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum létrehozásáról 
 
130/2016.(V.23.) a Városgondnokság gépparkjának fejlesztéséről  
 
131/2016. (V.23. ) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 113 sz. alatti Társasház felújításának támogatásáról 
 
132/2016.(V.23.) földforgalmi kamarai állásfoglalás elleni kifogás elbírálásáról 
 



133/2016.(V.23.) a Balassagyarmat, Kóvári út 30. szám alatti ingatlan hasznosításáról, valamint a 
jelenleg ott élők elhelyezésének előkészítéséről 

 
134/2016.(VI.08.) a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
 
135/2016. (VI.08.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának elbírálásáról 
 
136/2016.(VI.08.) a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
137/2016.(VI.08.) az Ipolyszög Község Önkormányzatával alapellátás biztosítása érdekében kötendő 

együttműködési megállapodásról 
 
138/2016.(VI.08.) a Patvarc Község Önkormányzatával alapellátás biztosítása érdekében kötendő 

együttműködési megállapodásról 
 
139/2016.(VI.08.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
140/2016.(VI.08.) a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2016. évi támogatására 

előirányzat felosztásáról 
 
141/2016.(VI.08.) ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásról (3183/9 hrsz-ú 

ingatlan) 
 
142/2016.(VI.08.) a Kulturális Bizottság által 2016. évben a sportfeladatok ellátására biztosított összeg 

felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
143/2016.(VI.08.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2015 – 2016 évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 
144/2016.(VI. 08.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
145/2016.(VI.08.) a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által ajánlott PERIPHERAL-Access 

elnevezésű projektben való részvételről 
 
146/2016.(VI.08.) a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Vízy Zsigmond úti pályán megvalósuló 

fejlesztés támogatására  
 
147/2016.(VI.08.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti lakás-használati 

jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
 
148/2016.(VI:08.) a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
149/2016.(VI.08.) a TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat 

benyújtásáról 
 
150/2016.(VI.08.) a TOP-3.2.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás 

megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával tárgyú pályázat 
benyújtásáról 

 
151/2016. (VI.08.) a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
152/2016.(VI.08.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
153/2016.(VI.08.) Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 

2015. évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 



154/2016.(VI.08.) önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatainak 
kiegészítéséről 

 
155/2016.(VI.08.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 4. B. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás 

lakáshasználati jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
156/2016.(VI.08.) a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2016. évi igényléséről 
 
157/2016.(VI.21.) a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2016. évi igényléséről 
 
158/2016.(VI.21.) a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat 
benyújtásáról 

 
159/2016.(VI.21.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 
160/2016.(VI.21.) a Rákóczi u. 27. fsz.1. szám alatti ingatlan csere útján történő megszerzéséről 
 
161/2016.(VI.21.) a Rákóczi u. 27. fsz.4. szám alatti ingatlan megszerzéséről 
 
162/2016.(VI.21.) a Rákóczi u. 27. 1. em. 9. szám alatti ingatlan csere útján történő megszerzéséről 
 
163/2016.(VI.30.) a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
164/2016.(VI.30.) a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
165/2016.(VI.30.) a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről 
 
166/2016.(VI.30.) köztéri műalkotás elhelyezéséről 
 
167/2016.(VI.30.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület támogatásáról 
 
168/2016.(VII.21.) 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 tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról 

 
169/2016.(VII.21.) az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím elnyerésére irányuló pályázat 

benyújtásáról 
 
170/2016.(VII.21.) a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló 

pályázat benyújtásáról 
 
171/2016.(VII.21.) a Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-15 kódszámú pályázat benyújtásáról 
 
172/2016.(VII.21.) a Zöld város fejlesztése TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat benyújtásáról 
 
173/2016.(VII.21.)  a szlovákiai Golianovo (LAPÁSGYARMAT) községgel testvér-települési 

együttműködési megállapodás megkötésére 
 
174/2016.(VII.21.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
 
175/2016.(VIII.08.)  a Balassagyarmat, Zichy u. 2. szám alatti  519/A/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 



 
176/2016.(VIII.08.) a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
 
177/2016.(VIII.08.) a roma lányok iskolaelhagyásának megelőzésére vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 
 
178/2016.(VIII.08.)  a pavilon megvásárlásáról 
 
179/2016.(VIII.08.)  az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról 
 
180/2016.(VIII.08.)   Balassagyarmat város területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan 

beérkezett véleményezések jóváhagyásáról  
 
181/2016.(VIII.29.) a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás 

megszüntetéséről, a megszüntető megállapodás jóváhagyásáról 
 
182/2016.(VIII.29.) a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 
 
183/2016.(VIII.29.) az EFOP-3.2.9 – Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 

tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
184/2016.(VIII.29.) az EFOP-3.3.2-16 a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 

pályázat benyújtásáról 
 
185/2016.(VIII.29.) az EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 

fejlesztésével tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
186/2016.(IX.12.)  a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
187/2016.(IX.12.) számú pályázat benyújtásáról 
 
188/2016.(IX.12.) számú szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról  
 
 
189/2016. (IX. 29.) a Településszerkezeti terv megállapításáról szóló 135/1999. (VI. 29.) határozat 

hatályon kívül helyezéséről 
 
190/2016. (IX.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
 
191/2016. (IX. 29.) Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének véleményezéséről 
 
192/2016.(IX.29.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
193/2016.(IX.29.)  a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft új felügyelő bizottsági tagjának 

személyére vonatkozó javaslattételéről 
 
194/2016. (IX. 29.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 
195/2016. (IX. 29.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. fsz. 4. ajtószám alatti  lakás hasznosításáról 
 
196/2016. (IX. 29.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. II. lh. 3. em. 3. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
197/2016. (IX. 29.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 
 



198/2016. (IX. 29.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 
megüresedő lakás hasznosításáról 

 
199/2016.(IX.29.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló 
pályázat kiírásáról 

 
200/2016. (IX.29.) a Cserháthaláp 091/3 hrsz-ú ingatlan 1347/9793 tulajdoni hányadának 

elidegenítéséről 
 
201/2016. (IX.29.) a Pro Musica Alapítvány támogatásáról 
 
202/2016.(IX.29.) az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács taglétszámának meghatározásáról és 

a tagok megválasztásáról 
 
203/2016. (IX.29.) Szabad Európa Nyilatkozatról 
 
204/2016. (IX.29.) az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 

fejlesztésével tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
205/2016. (IX.29.) az Integrált Területfejlesztési Stratégia módosításáról 
 
206/2016. (IX.29.) külterületi földrészletek belterületbe vonásának kezdeményezéséről 
 
207/2016.(IX.29.) a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszerrel kapcsolatos,2017-2031 évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervről 

 
208/2016. (IX.29.) a Balassagyarmati Ipari Park elektromos hálózatának az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. 

részére történő térítésmentes átadásáról 
 
209/2016. (IX.29.) lakossági kezdeményezés elvi támogatásáról 
 
210/2016.(IX.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 
 
211/2016.(IX.29.) számú településszintű póttagok megválasztásáról  
 
212/2016.(IX.29.) számú szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról  
 
213/2016.(IX.29.) számú településszintű póttagok megválasztásáról  
 
214/2016.(X.27.) az önkormányzati tulajdonú épületek 2017. évi felújítási tervének jóváhagyásáról 
 
215/2016.(X.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
216/2016.(X.27.) a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015 – 2016 évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
217/2016.(X.27.) a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon 

történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához kapcsolódó tulajdonosi 
hozzájárulásról és az ingatlan használatáról 

 
218/2016.(X.27.) a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről (ifj. Jónás Jenő és Jónás Norbert) 
 
219/2016.(X.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás 

lakáshasználati jogviszonyának rendezéséről 
 



220/2016.(X.27.) a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti szerződés meghosszabbításáról 

 
221/2016.(X.27.) az Ipoly Erdő Zrt és Balassagyarmat Város Önkormányzata között érvényben 

lévő – önkormányzati tulajdonú erdőterületek hasznosításával kapcsolatos – 
vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 
222/2016.(X.27.) az egyes sportlétesítmények működtetésével kapcsolatos intézkedési terv 

megfogalmazásáról 
 
223/2016.(X.27.) INTERREG SK-HU pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
224/2016.(X.27.) INTERREG SK-HU pályázat keretében felújítandó Köztársaság téri Madách 

szobor elhelyezésének megváltoztatásáról 
 
225/2016.(X.27.) az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának 

benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
226/2016.(X.27.) INTERREG SK-HU pályázat benyújtásának támogatásáról 
 
227/2016.(X.27.) a BOSCO Szent János Szalézi Plébánia kérelmének támogatásáról 
 
228/2016.(X.27.) a Springa dombi telkek értékesítéséről 
 
229/2016.(X.27.) a balassagyarmati 3148/5 hrsz-ú ingatlan Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft részére történő bérbeadásáról 
 
230/2016.(XI.17.) A Madách Imre Kollégium intézményvezetői megbízásának véleményezéséről 
 
231/2016.(XI.17.) INTERREG SK-HU (Kalandozások ősök, hősök és legendák nyomán) pályázat 

benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
232/2016.(XI.17.) az I. világháborús hadisírok rendbehozatalára vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 
233/2016.(XI.24.) Balassagyarmat város Helyi Építési Szabályzata módosításának 

kezdeményezéséről 
 
234/2016.(XI.24.) Balassagyarmat településrendezési eszközeinek módosításáról és a Partnerségi 

egyeztetés szabályairól 
 
235/2016.(XI.24.) a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő területbérleti szerződésről a Balassagyarmat 

376/4 hrsz-ú (Nádor utcai sportpálya) ingatlanon 
 
236/2016.(XI.24.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról, a jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló 
megállapodások, valamint az érintett ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési 
szerződések megkötéséről 

 
237/2016.(XI.24.) a 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 

 
238/2016.(XI.24.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti 

lakás hasznosításáról 
 
239/2016.(XI.24.) a Balassagyarmat, Madách liget 1. C. lh. III. emelet 2. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 



240/2016.(XI.24.) a Balassagyarmat, Madách liget 17. II. emelet 2. ajtószám alatti lakás bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról 

 
241/2016.(XI.24.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
242/2016.(XI.24.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/9 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
243/2016.(XI.24.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/10 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
244/2016.(XI.24.) a balassagyarmati 1676/A/2 hrsz és a balassagyarmati 1676/A/3 hrsz alatt felvett 

ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről 
 
245/2016.(XI.24.) az Intézményi Tanácsba történő delegálásról 
 
246/2016.(XI.24.) „Az Ifjúság Úti Óvodás gyermekekért” Közhasznú Alapítvány támogatásáról 
 
247/2016.(XI.24.) a Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról 
 
248/2016.(XI.24.) Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához való 

csatlakozásról 
 
249/2016.(XI.24.) az EFOP-3.3.2-16 – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 

című pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására 
 
250/2016.(XI.24.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel 

támogatásáról (Blaskó Panna) 
 
251/2016.(XI.24.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel 

támogatásáról (Dudás Bence) 
 
252/2016.(XI.24.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel 

támogatásáról (Hodászi Dominika) 
 
253/2016.(XI.24.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel 

támogatásáról (Petrovszki Petra Virág) 
 
254/2016.(XI.24.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel 

támogatásáról (Varga Vivien) 
 
255/2016.(XI.24.) Koplányi Jánosnénak a Szent Erzsébet Idősek Otthonában való elhelyezése 

elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 
 
256/2016.(XII.21.)  a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadásáról 257/2016.(XII.21.) 

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

 
258/2016. (XII.21.) a Balassagyarmati Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezéséről 

 
259/2016. (XII. 21.) a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 31. tetőtér 2. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 

 
260/2016. (XII. 21.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint  2. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezésére 

 
261/2016. (XII. 21.) a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 

 



262/2016. (XII. 21.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti 
jogviszonyának rendezéséről (Oláh Gyula) 

 
263/2016. (XII.21.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 7. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról (Katona Csilla) 
 
264/2016.(XII.21.) a helyi iparűzési adóról szóló 40/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 
 
265/2016.(XII.21.)  a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 39/2013.(XII.02.) önkormányzati 

rendeletének felülvizsgálatáról 
 
266/2016. (XII.21.) a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
 
267/2016. (XII.21.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról a Széchenyi 

Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére  
 
268/2016. (XII.21.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű 

nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
269/2016. (XII.21.) a Kossuth u. 1.szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Pannónia típusú 

motorkerékpár kiállítás) használati szerződésének meghosszabbításáról 
 
270/2016. (XII.21.) a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség  hasznosításáról 
 
271/2016. (XII.21.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség  hasznosításáról 
 
272/2016. (XII.21.) a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat 

Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyására 
 
273/2016.(XII.21.) a Vodafone Magyarország Zrt –vel kötendő bérleti szerződésről   
  
274/2016. (XII.21.) a helyi autóbusz-közlekedés ellátásához kapcsolódó háromoldalú megállapodás 

módosításáról 
 
275/2016.(XII.21.) a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 
 
276/2016. (XII. 21.) a Cseperedő Óvodáért Alapítvány támogatásáról 
 
277/2016. (XII.21.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 
278/ 2016. (XII. 21.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2016 – 2020 között lakásgazdálkodási 

koncepciójának elfogadásáról 
 
279/2016.(XII.21.) az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos beszámoló 
elfogadásáról 

 
280/2016.(XII.21.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásának, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzata 
tulajdonosi joggyakorlásának Állami Számvevőszék általi ellenőrzéséről történő 
tájékoztatás elfogadásáról 

 
281/2016. (XII.21..) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői bérének 

emelésére tett kezdeményezéséről 
 
282/2016.(XII.21.) a balassagyarmati 736/2, 748, 764/4, 3166/6., 3166/7., 3166/10., 3166/17.,és 

3167/9. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról  



283/2016. (XII.21.) a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetője bérének meghatározásáról 
 
284/2016. (XII.21.) a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetője bérének meghatározásáról 
 
285/ 2016. (XII.21.) a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal fennálló együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
 
286/2016.(XII.21.) a 2015. évi Ifjúsági Alap címen támogatásra biztosított összeg felosztásáról szóló 

beszámoló elfogadására 
 
287/2016.(XII.21.)  a Balassagyarmati Tenisz Egyesülettel kötendő használati szerződésről  
 
288/2016.(XII.21.) a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról 
 
289/2016. (XII.21.) a nappali ellátás biztosításáról 
 
290/2016. (XII.21.) a Szociális és gyermekvédelmi főigazgatósággal való szerződéskötés 

jóváhagyásáról 
 
291/2016.(XII.21.) Medvácz Lajos Ferenc polgármester illetményének megállapításáról 
 
292/2016.(XII.21.) Medvácz Lajos Ferenc polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
293/2016.(XII.21.) Csach Gábor Lóránt alpolgármester illetményének megállapításáról 
 
294/2016.(XII.21.) Csach Gábor Lóránt alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
295/2016.(XII.21.)   "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 
 
296/2016.(XII.21.)   "BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 
 
297/2016.(XII.21.)   "BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 
 
298/2016.(XII.21.)   "BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 

 
299/2016.(XII.21.)   "BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 
 
300/2016. (XII.21.) a „Horváth Endre” díj adományozásáról 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2016.(I.28.) határozata 
Balassagyarmat város településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 

 
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 5. §-a alapján Balassagyarmat 
Településfejlesztési Koncepcióját a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 

 
 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. március31. 



 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2016.(I.28.) határozata 
Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek módosításáról 

 
 
 

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 3. §-aalapján Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek módosításátaz 
alábbiak szerint fogadja el. 

 
1) A településrendezési eszközök módosítását érintő területek: 
 

1. Új gazdasági területek kialakítása, elősegítve a kis- és nagy területigényű befektetők 
letelepedését: 
a) a Szügyi út és a Patvarci út – Balassagyarmat-Aszód vasútvonal mentén,illetve a város 

déli külterületein nagyobb területigényű cégek letelepedésének elősegítése, 
b) a buszpályaudvar környékén kereskedelmi/gazdasági övezet kialakítása betelepülők 

részére, 
c) a déli belső elkerülő út iparterületi oldalán és a város észak-nyugati szélén a 22. sz. főút 

északi oldalán a gazdasági övezet lehetőségeinek kialakítása (kimondottan logisztikai, 
kereskedelmi, szolgáltatási, raktározási célra), 

d) Ipari Park bővítése a BSE pálya Ipolypart utcába költöztetésével, 
 

2. Történelmi városmag további értéknövelő átépítése, idegenforgalmi vonzerő, települési 
életminőség javítása, 

3. Az egykori gyarmati vár további feltárása, 
4. Lakótelepek rekonstrukciója, rehabilitációja, 
5. Lakóterület előkészítés, rendezés, lakótelek alakítás: 

a) Lakótelek kialakítása a Török I. utca-Vak Bottyán utcák által határolt területen,  
b) A Május 1. utcával párhuzamosan, a Szabó Lőrinc iskola mögötti, önkormányzati 

tulajdonú földrészleten (Springa domb) kialakított 28 db építési telek közművesítése és 
értékesítése, 

c) A Semmelweis utca térségében a magántulajdonban lévő földrészlet tulajdonosainak 
esetleges bevonásával a közművek kiépítése, építési telkek kialakítása, 

d) A Veres Pálné és a Patvarci út menti szabad terület családi házas, vagy lakópark jellegű 
beépítéssel (kb. 40 db lakótelek, maximum 80 lakás) értékesíthető, 

e) Az egykori Ifjúsági úti iskola helyén 5-5 db építési telek kialakítása, 
f) Meg kell vizsgálni és elő kell készíteni további telekalakításokat a kórház melletti, a Biohő 

Kft. feltáró útja révén megközelíthetővé vált területen, a Szontagh Pál utcával szemben a 
vasút melletti egykori játszótéren, a Honti, Perczel Mór és Vak Bottyán úton. 

 
6. Megüresedett, funkcióját vesztett intézményépületek és közterületek hasznosítása, 
7. Nyírjesi üdülőterület infrastrukturális fejlesztése, tavak rekonstrukciója. A területhez csatlakozó 

volt zártkerti ingatlanok üdülőterületté fejlesztése. 
8. Városi zöldterületek fejlesztése, meglévő parkok, játszóterek felújítása, állagmegóvása, 

utcafásítás. 
9. Magántulajdonú védett épületek felújításának támogatása, 
10. Közlekedésfejlesztés: 



a) a 22. sz. másodrendű főforgalmi út és a déli belső tehermentesítő út nyomvonalának 
biztosítása, a nyugati és keleti továbbvezetés helyének átgondolásával, 

b) további egyirányúsítások  tervezése a belvárosi forgalomszabályozásra, 
c) a sugaras-gyűrűs gyűjtőút hálózat fokozatos kialakítása, és a helyi autóbusz közlekedés e 

vonalakra terelése egyértelmű járatszerkezettel, 
d) az Ipolypart út átépítése, gyalogos járda, csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás 

kiépítése, 
e) a keleti külterületi és belterületi elkerülés lehetőségének megtervezése, 
f) egységes városi kerékpárút kiépítése, 
g) biztonságos gyalogos közlekedési kapcsolatok kiépítése, 
h) gépkocsiparkolók bővítése, különösen a városközpont területén, új parkolóhelyek 

kialakítása, 
i) vasúti keresztezés kialakítása a déli tehermentesítő útgyűrű keleti szakaszán, az aszódi és 

ipolytarnóci vonalak keresztezésénél,  
j) a vasúti közlekedés területén együttműködve a vasút üzemmel, meg kell vizsgálni a 

feltételes megállóhelyek és új gyalogátkelők kiépítésének lehetőségét(pl. helyi érdekű 
tömegközlekedés kialakítására Újkóvár-Ipari Park, Strand, Kórház megállókkal).  

 
11. Ökoturisztikai bemutatóhelyek létesítése 
12.  Biogazdálkodás ösztönzése, 
13. Helyi jellegzetes termékek előállításának támogatása, 
14. Védő zöldterületek telepítése a gazdasági és lakóterületek közé 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az 

előzetes tájékoztatási szakaszban érintett hatóságok és szervek értesítésére. 
 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 

 
 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2016.(I.28.) 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 2/2016. (I.28.) sz. önkormányzati határozatával elindított településrendezési eszközök 
módosításának partnerségi egyeztetési rendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
1) A településrendezési eszközök módosítását érintő területek: 
 

1. Új gazdasági területek kialakítása, elősegítve a ki- és nagy területigényű befektetők 
letelepedését: 

e) a Szügyi út és a Patvarci út – Balassagyarmat-Aszód vasútvonal mentén, illetve a város 
déli külterületein nagyobb területigényű cégek letelepedésének elősegítése, 



f) a buszpályaudvar környékén kereskedelmi/gazdasági övezet kialakítása betelepülők 
részére, 

g) a déli belső elkerülő út iparterületi oldalán és a város észak-nyugati szélén a 22. sz. főút 
északi oldalán a gazdasági övezet lehetőségeinek kialakítása (kimondottan logisztikai, 
kereskedelmi, szolgáltatási, raktározási célra), 

h) Ipari Park bővítése a BSE pálya Ipolypart utcába költöztetésével, 
 

2. Történelmi városmag további értéknövelő átépítése, idegenforgalmi vonzerő, települési 
életminőség javítása, 

3. Az egykori gyarmati vár további feltárása, 
4. Lakótelepek rekonstrukciója, rehabilitációja, 
5. Lakóterület előkészítés, rendezés, lakótelek alakítás: 

a) Lakótelek kialakítása a Török I. utca-Vak Bottyán utcák által határolt területen,  
b) A Május 1. utcával párhuzamosan, a Szabó Lőrinc iskola mögötti, önkormányzati 

tulajdonú földrészleten (Springa domb) kialakított 28 db építési telek közművesítése és 
értékesítése, 

c) A Semmelweis utca térségében a magántulajdonban lévő földrészlet tulajdonosainak 
esetleges bevonásával a közművek kiépítése, építési telkek kialakítása, 

d) A Veres Pálné és a Patvarci út menti szabad terület családi házas, vagy lakópark jellegű 
beépítéssel (kb. 40 db lakótelek, maximum 80 lakás) értékesíthető, 

e) Az egykori Ifjúsági úti iskola helyén 5-5 db építési telek kialakítása, 
f) Meg kell vizsgálni és elő kell készíteni további telekalakításokat a kórház melletti, a 

Biohő Kft. feltáró útja révén megközelíthetővé vált területen, a Szontagh Pál utcával 
szemben a vasút melletti egykori játszótéren, a Honti, Perczel Mór és Vak Bottyán úton. 

6. Megüresedett, funkcióját vesztett intézményépületek és közterületek hasznosítása, 
7. Nyírjesi üdülőterület infrastrukturális fejlesztése, tavak rekonstrukciója. A területhez 

csatlakozó volt zártkerti ingatlanok üdülőterületté fejlesztése. 
8. Városi zöldterületek fejlesztése, meglévő parkok, játszóterek felújítása, állagmegóvása, 

utcafásítás. 
9. Magántulajdonú védett épületek felújításának támogatása, 
10. Közlekedésfejlesztés: 

a) a 22. sz. másodrendű főforgalmi út és a déli belső tehermentesítő út nyomvonalának 
biztosítása, a nyugati és keleti továbbvezetés helyének átgondolásával, 

b) további egyirányúsítások tervezése a belvárosi forgalomszabályozásra, 
c) a sugaras-gyűrűs gyűjtőút hálózat fokozatos kialakítása, és a helyi autóbusz közlekedés e 

vonalakra terelése egyértelmű járatszerkezettel, 
d) az Ipolypart út átépítése, gyalogos járda, csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás 

kiépítése, 
e) a keleti külterületi és belterületi elkerülés lehetőségének megtervezése, 
f) egységes városi kerékpárút kiépítése, 
g) biztonságos gyalogos közlekedési kapcsolatok kiépítése, 
h) gépkocsi parkolók bővítése, különösen a városközpont területén, új parkolóhelyek 

kialakítása, 
i) vasúti keresztezés kialakítása a déli tehermentesítő útgyűrű keleti szakaszán, az aszódi és 

ipolytarnóci vonalak keresztezésénél, 
j) a vasúti közlekedés területén együttműködve a vasút üzemmel, meg kell vizsgálni a 

feltételes megállóhelyek és új gyalogátkelők kiépítésének lehetőségét(pl. helyi érdekű 
tömegközlekedés kialakítására Újkóvár-Ipari Park, Strand, Kórház megállókkal).  

11. Ökoturisztikai bemutatóhelyek létesítése 
12.  Biogazdálkodás ösztönzése, 
13. Helyi jellegzetes termékek előállításának támogatása, 
14. Védő zöldterületek telepítése a gazdasági és lakóterületek közé 

 
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) Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke, 
4) Balassagyarmat közigazgatási területével szomszédos települések önkormányzatai.  

 
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 polgármesteri 
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 részt vevő partnerek felé a lényegi 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. 

 
Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. július31. 

 
 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016.(I.28.) határozata 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szervezet 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: 2016. február 5.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2016.(I.28.) határozata 
a Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja 

módosításának elfogadásáról 
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja a Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programját. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

       polgármester        jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2016.(I.28.) határozata 

a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és működési szabályzatának 
felülvizsgálatáról 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgált tartalommal jóváhagyja 
a Gazdasági és műszaki ellátó szervezet Szervezeti és működési szabályzatát.  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2016. (I.28.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Gyermekjóléti és családsegítő társulásra 

 
 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel Patvarc és Ipolyszög 
községek képviselő-testületeinek döntésére - elfogadja a tájékoztatást arról, hogy a Balassagyarmat, 
Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2016. január 1. napjától - a 
Szent Erzsébet Idősek Otthona részére szociális étkeztetés tárgyában való működési engedély 
megszerzéséig - az étkeztetési feladatok ellátása tekintetében tovább működik. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 
 

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

       polgármester        jegyző 
 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2016.(I.28.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 
20. tetőtér 10. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű 1 szobás összkomfortos komfortfokozatú 
lakást szakember elhelyezés céljából, a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:  
 
Szőrös Katalin (sz: Szőrös Katalin; Balassagyarmat; 1990.; Horváth Piroska) munkavállaló 
részére – költségelven – 2016. március 1. napjától kezdődően 2021. február 28. napjáig, 
ezen belül a Balassagyarmati Szent Erzsébet Idősek Otthonánál 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: 2016. február 15. 
                      A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2016. február 29. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2016.(I.28.) határozata 
a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti  

lakás lakáshasználati szerződésének rendezéséről 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Óváros tér 
4. földszint 3. (Hrsz: 551/2/A/3) ajtószám alatti 34 m2 alapterületű, egy szobás komfort nélküli 
komfortfokozatú lakást Imre Péter Sándor (szül.: 1949.; an.: Berki Róza) és Holczer Melinda 
(szül.: 1971.; an.: Táborhelyi Magdolna) részére 2016. február 1-től 2017. január 31-ig – 
költségelven – használatba adja. 



 
(2) A Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti lakás tetőszerkezetének javítását, 

illetve az udvari árnyékszék pótlásának költségét Balassagyarmat Város Önkormányzata 
magára vállalja. 
 

(3) A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy továbbra is tartsa a kapcsolatot a Balassagyarmat, Patvarc, 
Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Szolgálat vezetőjével, annak érdekében, 
hogy a családgondozója havonta ellenőrizze Imre Péter és Holczer Melinda klienseit, és erről 
a szolgálat tájékoztassa az Önkormányzatot. 

 
(4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: a kiértesítésre:      2016. február 15. 

 a lakáshasználati szerződés megkötésére:  2016. február 29.  
 a tetőjavítási munkálatok elvégzése:  2016. április 30. 
 az udvari árnyékszék pótlására:    2016. március 10. 

 
 Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
                   a (3) tekintetében Dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 
 

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

       polgármester        jegyző 
 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2016.(I.28.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. I. em. 1. ajtószám alatti lakásnak 

 a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 1. I. em. 1. ajtószám alatti lakás használatának a cseréjéről 
 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dropka István (szül. név: 
Dropka István; szül.: Herencsény, 1947.; an: Pelhős Ilona) részére a Balassagyarmat, 
Kossuth L. u. 1. I. em. 1. ajtószám alatti 27 m2 alapterületű, komfort nélküli lakást, - a lakás 
mellék vízmérősítését követően- határozott időre 2016. április 1. napjától kezdődően 2017. 
március 31. napjáig költségelvű lakáshasználati díj megfizetése 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:  2016. február 15. 

A lakáshasználati szerződés megkötésére:  2016. március 15. 
A Rákóczi u. 27. I. em. 1. ajtószám 
alatti lakás visszaadása az Önkormányzat részére 2016. április 15. 

 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 
 

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

       polgármester        jegyző 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2016. (I.28.) határozata 

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

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MIL-ESZ TEXTIL Kft. (2660 

Balassagyarmat, Arany J. u. 64. sz. adószám: 23277249-2-12) részére használatba adja a 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget az alábbi feltételekkel: 

a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2016. év január hó 01. 
napjától 2016. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra szól, azzal, hogy a 
Bérbeadó kiköti a 15 napos rendes felmondás lehetőségét. A helyiség éves 

használati díja: (bruttó: 1.320.000.-Ft/év, 110.000.-Ft/hó).  
b.) a használó köteles a kiírt pályázaton érdeklődők részére a helyiség megtekintetését 
biztosítani 
c.) a használó a kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, 
háromhavi használati díjnak megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése 
előtti igazolása, 
d.) a közüzemi díjakat a használó a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás 
alapján fizeti. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő használati 

szerződés megkötésére.  
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hatályos helyiségbérleti rendelet szerint 

gondoskodjon a helyiség meghirdetéséről. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2016. február 05. 

 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2016.(I.28.) határozata 
a Városgondnokság intézményvezető munkakörének betöltésére irányuló pályázati felhívásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság költségvetési 
szerv vezetésére pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 
 

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

       polgármester        jegyző 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2016.(I.28.) határozata 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolóját. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2016.(I.28.) határozata 
iparterület megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Jáger József  ( mint a 

PROMO – Invest Kft és a EURISE Kft ügyvezetője) által a balassagyarmati Ipari park területén 
lévő: 

 
3166/32 hrsz-ú, 3985 m2 területű telephely megnevezésű ingatlan, valamint 
3166/34 hrsz alatt felvett 947 m2 területű saját használatú út megnevezésű ingatlan ½ része 
3166/23 hrsz alatt felvett, 2716 m2 területű, telephely megnevezésű ingatlan, valamint 
3166/20 hrsz alatt felvett 1350 m2 területű, saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/3 tulajdoni 
része 

 
 ingatlanok önkormányzat általi megvásárlása tárgyában tett ajánlatát és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában megjelölt ingatlanok vonatkozásában 700.- Ft/m2 + ÁFA 

áron vételi ajánlatot tesz. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. február 15. 

 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2016.(I.28.) határozata 
lakásépítési program kidolgozásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza egy – a 

Balassagyarmat, Rákóczi út 7., Rákóczi út 9., Rákóczi út 25-27. és Bercsényi út 2. szám alatti 
ingatlanokat érintő társasház építési koncepció kidolgozását, illetve az egykori Ifjúsági úti 
iskola területén (2008. hrsz) 10 új építési telek kialakítását. 
  



2. Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le, 
intézkedéseket tegye meg. 
 

3. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a kidolgozott fejlesztési koncepciót terjessze a 
képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 

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

       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2016.(I.28.) határozata 
a migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésről 

 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a migrációs helyzet kapcsán az alábbi 
kezdeményezéssel él Magyarország Kormánya felé: 
 
1. A képviselő-testület kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 

illegális migránsok Magyarországra való beáramlását és a kötelező betelepítési kvóták 
érvényesítését! A kötelező betelepítési kvóta értelmetlen, ellentétes az Európai Unió polgárainak 
szabad mozgást adó vívmányával. A tömeges és illegális bevándorlás növeli a bűnözés 
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta elfogadása olyan precedenst teremtene, amely 
veszélyezteti kultúránkat és mindennapjaink biztonságát, továbbá vállalhatatlan terheket jelentene 
a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

 
2. A képviselő-testület üdvözli a kormány tavaly életbe léptetett törvényi szigorításait, amelynek 

eredményeként radikálisan csökkent az illegális bevándorlók létszáma az országban. Ennek 
köszönhetően a balassagyarmati Közösségi Szálló létszáma is oly mértékben lecsökkent, hogy 
annak működtetése gazdaságtalanná vált. Ezek miatt is kérjük a kormányt, hogy a 
Balassagyarmaton az utolsó szocialista kabinet döntésével újranyitott Közösségi Szállást – 
hasonlóképpen a debreceni menekülttáborhoz – véglegesen zárja be! Az Önkormányzat felkéri a 
polgármestert, hogy tájékoztassa az illetékeseket az ingatlan egyéb célú (hajléktalan vagy 
krízisszálló, kollégium, ifjúsági szálló, egyéb intézmény) hasznosítási lehetőségekről. 

 
Határidő:  2016. február 29. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2016.(I.28.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Bölcsőde intézményvezetőjének díjazásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borkó Editnek a 
Balassagyarmati Városi Bölcsőde intézményvezetőjének a díjazását 2016. január 1. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Alapilletmény 308.580.-Ft 
Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 250%-a) 50.000.-Ft 
Összesen 358.580.-Ft 
 



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

Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

   
  

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2016.(I.28.) határozata 

a romániai magyarságot érő visszásságokról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a székelyföldön az utóbbi időben a 
magyar kisebbség ellen tapasztalható hivatali visszásságok kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata az Európai Unió alapokmánya értelmében kinyilvánítja 

tiltakozását a romániai magyarság kisebbségi jogait és a Székely autonómiatörekvéseket érő még 
mindig tapasztalható hatósági visszásságok ellen. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze Magyarország 

önkormányzatainál hasonló szolidaritási nyilatkozatok megtételét, ezzel is kifejezve a magyarság 
egységes kiállását a romániai magyarság jogainak védelme érdekében. 

 
Határidő:  2016. március 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2016.(I.28.) határozata 

a Szociális és gyermekvédelmi főigazgatósággal való szerződéskötés jóváhagyásáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális és 
gyermekvédelmi Főigazgatósággal a 2016. évre vonatkozóan a Szent Erzsébet Idősek Otthonában 
biztosított fogyatékosok bentlakásos ellátására vonatkozó szerződés megkötését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2016.(II.25.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város közterület karbantartási koncepciójáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy 
legkésőbb 2016. március 31. napjáig terjesszék be – fontossági sorrendet megjelölve – a város 



közterületeinek karbantartására (járdakarbantartás; utcabútorok javítása, kihelyezése stb.) 
vonatkozó javaslataikat. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beérkezett javaslatok alapján – szükség esetén a 

Városüzemeltetési Bizottság által megtartott előzetes területbejárást követően – a 2016. áprilisi 
képviselő-testületi ülésre kerüljön beterjesztésre a város közterületi karbantartási koncepciója. 

 
3. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a 2016. évi költségvetésének „közterület karbantartási” keretéből 

9,5 millió forintot a képviselők által benyújtott és a képviselő-testület által jóváhagyott közterület 
karbantartási koncepcióban megjelölt feladatokra fordít.  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 
Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2015. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 

Városi Bölcsőde beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Városi Bölcsőde 2015. évre vonatkozó beszámolóját. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
23/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 

Madách Imre Városi Könyvtár beszámolójának jóváhagyásáról 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Madách Imre Városi Könyvtár 2015. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2016.(II.25.)    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  
2016. április 20-án (szerda) 8.00-18.00 óra,  
2016. április 21-én (csütörtök) 8.00-17.00 óra 



2016. április 22-én (péntek) 8.00-17.00 óra és 
2016. április 23-án (szombaton) csak a Központi Óvodában 8.00-12.00 óra 
közötti 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 gyermekei 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: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 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: 2016. március 4. 
 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: 2016. március 4. 
 Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 

a Központi óvoda házirendjének felülvizsgálatáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda házirendjét. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. március 14. 
Felelős: intézményvezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal  

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/C .szám alatti helyiségre kötött  helyiségbérleti szerződés 
rendezéséről és bérbeadót terhelő költségek elszámolására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Kistérség 

Szociális Szolgáltató Központtal a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti, 509/3 hrsz-ú, nem 



lakás céljára szolgáló helyiségre szóló szerződést az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek 
bérletéről szóló 15/2004 (V.21.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4§ (1) bekezdése alapján az 
alábbiak szerint köti meg:   

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2021. év március hó 31. napjáig 
terjedő időszakra szól, 

b) a helyiség bérleti díja: 1.596.235.-Ft/év +áfa, 
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék különbözet 

megfizetésétől és a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének megfizetésétől a 
Képviselő-testület – a Rendelet 4§ (1) bekezdése alapján eltekint, 

d) a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás 
alapján fizeti. 

 
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a bérlő által a Balassagyarmat Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő ingatlanra eszközölt beruházások összege (nyílászáró cseréje és a 
térkövezés) 4.328.810.-Ft, a havi bérleti díj 50%-ának megfelelő mértékig beszámításra kerüljön. 
A beszámítás érvényesítésének első időpontja a 2016. januári bérleti díj fizetés. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 

megfelelően a bérleti szerződést megkösse. 
 

Határidő: 2016. március 10. 
Felelős: Csach Gábor alpolgármester 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2016.(II.25.)  h a t á r o z a t a 
a behajthatatlan követelések leírásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy a határozat mellékletében 
részletezett - összesen 8.549.635.- Ft, azaz nyolcmillió-ötszáznegyvenkilencezer- 
hatszázharmincöt forint  - összegű behajthatatlan követelés leírásra kerüljön. 

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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. március 30. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2016.(II.25.)   h a t á r o z a t a 
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: 
2016         830 000 e Ft 
2017         830 000 e Ft                     



2018         830 000 e Ft 
2019         830 000 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2016                486 e Ft   
2017                 
2018                            
2019                            
 
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:  2016. február 28. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2016.(II.25.)   h a t á r o z a t a 
a polgármester szabadság ütemtervének meghatározásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medvácz Lajos polgármester 

2016. évi szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
      Ütemezés 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2016. 02.03. 2016.02.03. 1 

2016.03.01. 2016.03.04. 4 

2016.03.09. 2016.03.10. 2 

2016.04.15. 2016.04.19. 3 

2016.05.12. 2016.05.13. 2 

2016.06.20. 2016.07.01. 10 

2016.08.22. 2016.09.02. 10 

2016.09.09. 2016.09.16. 6 

2016.10.18. 2016.10.21. 4 

2016.12.27. 2016.12.30. 4 

     
Összesen: 46 nap 

 
2.) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: 2017. március 31.  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarc, 
Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás társulási megállapodását az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A társulási megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 
„A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: 
- szociális étkeztetés  

 
A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a 
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik. 

 
A Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
kormányzati funkció kód: 107051 – Szociális étkeztetés 
Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az egységes szerkezetű társulási 

megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításával 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága 
felé tegyen eleget. 
 

Határidő: 2016. március 1.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szervezet alapító 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: 2016. március 1.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 

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: 2016. március 1.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2016.(II.25.)    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: 2016. március 1.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. számú függelékét a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget. 

Határidő: 2016. március 1.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a 
INTERREG SK-HU pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések  

meghozataláról 
 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szlovák Nemzeti Múzeummal 
partnerségben pályázatot kíván benyújtani az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez és megvalósításához szükséges önerőt, 

maximum 12.000.000,- Ft-ot 2016. évi, 2017. évi és 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 

szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
Büszkeségpont kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által KKETTKK-56P-02 kódszámon kiírt 
pályázati felhívásra - maximum 5 millió forint összeghatárig, előfinanszírozással, 100%-os 
támogatottsággal - pályázatot kíván benyújtani „Büszkeségpont” kialakítására.   

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 

szerződések megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
a Kulturális Bizottság által 2015. évre  nagyrendezvények, kulturális intézmények és 

egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2015. évre 
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatásokra biztosított összeg 
felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a 

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ /2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50./ vezetésére, 
igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással, az alábbi feltételekkel: 

Pályázati feltétel: 



- Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 

- a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a fent említett 
szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

- kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése, 
- 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 elbírálásánál előnyt jelent: 
- vezetői munkakörben szerzett 3 év szakmai gyakorlat 

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalán való megjelenéstől 
számított 60. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 napon 
belül 
Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. június 1-től 2021. május 31-ig szól. 
Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és 
annak végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra (a 
pótlékalap 225 %-a). 
A munkakörbe illetve a vezetői megbízással járó feladatok: Az intézmény munkájának irányítása, 
összehangolása, gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok 
elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása, 
kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. Az itt élő, lakó, 
dolgozó polgárok művelődési igényeinek kielégítése és fejlesztése, társadalmi és kulturális 
értékek közvetítése, létrehozása, információközvetítés, kommunikációs, közösségi színtér 
biztosítása. Az intézmény alkalmazottjai vonatkozásában a munkáltató munkáltatói jogainak 
gyakorlása. 
A pályázatot zárt borítékban, „Művelődési Központ vezetői pályázat” megjelöléssel 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi út 12./ 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata 
által alakított bizottság 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 felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: 2016. március 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



39/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
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 pedagógus-szakvizsga 
- 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: 2016. június 30. 
Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 nevelési évre, 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31-éig 
szól. 
Az illetmény és a vezetői pótlék a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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: 2016. március 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4/A. fsz. 4. ajtószám alatti  

lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról 



 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-

4./A. fsz. 4. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember 
elhelyezés céljából Dr. Arató Gabriella (sz.: an.: ) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 
2016. március 1-től kezdődően 2019. február 28.-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - 
Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  

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

Határidő:  A kiértesítésre:    2016. március 15. 
                   A szerződés megkötésére:  2016. március 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 2. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. 
földszint 2. ajtószám alatti 42 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 2016. április 1. napjától 2017. 
március 31. napjáig – költségelven - lakáshasználati szerződést köt Vereczki Szilviával (szül.:  
an.: ) az alábbi feltételekkel: 

                 Határidő 
1. vízszolgáltatás helyreállítása, vízóra csere      2016. 04. 30. 
2. elektromos vezetékek felülvizsgálata      2016. 04. 30. 
3. fürdőszoba helyreállítása       2016. 05. 31. 
4. belső festés, ajtók, ablakok mázolása      2016. 06. 30. 

 
A közműszolgáltató társaságoktól (vízmű, energiaszolgáltató, gázszolgáltató, hulladékszállítási 
közszolgáltató) a fogyasztási szerződés bemutatása: 2016. április. 30. 

 
A lakáshasználati díj fizetésének kezdete: 2016. április 1. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik. 

 
(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:  kiértesítésre:       2016. március 15. 

a szerződés megkötésére, a lakás átadására:  2016. március 31. 
a felújítási munkálatok elvégzésére:   2016. június 30. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  

a tanuszoda építéséhez szükséges terület állami tulajdonba adásáról szóló  
166/2015. (X.08.) határozat kiegészítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanuszoda építéséhez 

szükséges terület állami tulajdonba adásáról szóló 166/2015. (X. 08.) határozatát az alábbiak 
szerint egészíti ki. 
Az állami tulajdonba adásra kerülő ingatlanra vonatkozóan a Képviselő-testület nyilatkozza, hogy 
az: 

 
- nem tartozik az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába, 
- a felajánlott vagyonelem kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről 

szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz, ezek finanszírozási 
forrásának biztosításához, illetve az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 
teljesítéséhez nem szükséges. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-t. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. március04. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzata és Közös Önkormányzati Hivatala Közbeszerzési Szabályzatát a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. március 1. 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2016.(II.25.)    h a t á r o z a t a  
Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért! 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyermekeinkért, Magyarország 
jövőjéért!”és a hazai közoktatás vitás kérdéseinek tisztázása érdekében az alábbi véleményét és 
óhaját nyilvánítja ki: 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata köszönetet mond a gyermekeink jövőjéért küzdő és 

dolgozó pedagógusoknak, a felelősséggel gondolkodó szülőknek, és a jogaikért kiálló diákoknak, 
hogy felemelik szavukat egy jobb, minőségi közoktatás megteremtéséért. 
 

2. Őszintén reméljük, hogy a közoktatás helyzetével elégedetlenkedők és az oktatási kormányzat 
szakmai tárgyalások útján mindent megtesznek annak érdekében, hogy kompromisszum 
szülessen egy jobb nemzeti közoktatás kialakítása érdekében. 

 



3. Kifejezetten károsnak tartunk minden olyan törekvést – érkezzék bármely oldalról –, amely 
politikai küzdelemmé akarja silányítani a gyermekeink jövőjét jelentő szakmai vitát. Különösen 
károsnak tartunk minden olyan megnyilvánulást, amely a kiskorú gyermekek világába is be akarja 
vinni a politikai állásfoglalás kényszerét. 

 
4. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Magyarország Kormányát 

és a nyilvánosságot.  
 
 Határidő: 2016.március 07.    

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2016.(II.25.)    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: 2016. március 01. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2016.(III.07.) határozata 
iparterület megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálásáról szóló 14/2016 (I.28.) 

határozat módosításáról 
 
 

1.A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 14/2016 (I.28.) határozatában lévő vételi ajánlatát 
csak abban az esetben tartja, ha mindegyik érintett ingatlan a tulajdonába kerül.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. március 16. 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 47/2016 ( III.23.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata  

a bankszámlavezetésről és éven belüli hitel felvételéről 
 



 
 

1. A Képviselő-testület 2017. január 1-től Balassagyarmat Város Önkormányzata fizetési 
számlájának vezetésével, és - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény 10§ (3) b) pontja szerinti - 300 000 000 Ft folyószámla hitelkeret 
biztosításával a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-t bízza meg.  

 
2. A Képviselő-testület 2016. március 24-től 2016. december 29. napjáig 400 000 000 Ft 

azaz négyszázmillió Forint Forgóeszköz Hitelkeretet vesz igénybe a K & H Bank Zrt-
nél. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat jelenleg 

fennálló, OTP Nyrt-vel megkötött bankszámlaszerződését 2016. december 31-éi 
fordulónapra mondja fel és a bankszámlavezetésre vonatkozó szerződést K & H 
Bank Zrt –vel 2017. január 1-i hatályba lépéssel kösse meg. 

 
4. A Képviselő-testület a korábban e tárgyban hozott 161/2015 (IX.24.) határozatát 

visszavonja. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
felhatalmazza a szerződések aláírására. 

 
Felelős: Medvácz Lajos Polgármester 
Határidő: 2016. március 24. 

 
6. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a bankváltással kapcsolatosan 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: Folyamatos 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2016.(III.31.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 

 
 

Határidő: a 2. pont tekintetében: 2016. április 15.  
Felelős: a 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2016.(III.31.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015-2016. évi működésére 
vonatkozó beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. április 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2016.(III.31.) határozata 
a Balassagyarmati Sportintézmények 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Sportintézmények 2015. évi működésére vonatkozó 
beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. április 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2016. (III. 31.) határozata 
a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás hasznosításáról, illetve a  

 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 2. ajtószám alatti lakás használatának a 
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás cseréjéről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Gábor (szül. név: Oláh 

Gábor; szül.: 1987.; an: Farkas Judit) valamit Oláhné Vidák Nikolett( szül. név: Vidák Nikolett; 
szül. 1987.; an: Bogdán Tünde) részére a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. 
ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakást, - határozott időre 2016. 
május 15. napjától kezdődően 2019. május 14. napjáig költségelvű lakbér megfizetése mellett 
bérbe adja. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bogdánné Virág Kitti (szül. név: 

Virág Kitti; szül.: 1990.; an: Oláh Bernadett) valamit Bogdán János (szül. név: Bogdán János; 
szül. 1992.; an: Hevesi Erika) részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. földszint 2. ajtószám 
alatti 33 m2 –es komfortos komfortfokozatú lakásra 2016. december 15 napjáig fennálló 
lakáshasználati jogviszonyukat elcseréli a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6. 
ajtószám alatti 33 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás lakáshasználatára, szociális 
elvű lakáshasználati díj megfizetése mellett. 

 



A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket, illetve a lakáshasználókat 
terhelik. 

 
3.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidők: 
A kiértesítésre:         2016. április 15. 
A lakásbérleti szerződés megkötésére a Madách liget 17.  
III. emelet 3. ajtószám alatti lakás tekintetében:    2016. április 30. 
A lakás átadására a Madách liget 17. III. emelet 3 ajtószám 
alatti lakás tekintetében:       2016. április 1. 
A Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás  
visszaadása az Önkormányzat részére     2016. május 15. 
A lakáshasználati szerződés megkötésére a Dózsa Gy. út 39. 
I. emelet 6. ajtószám alatti lakás tekintetében:    2016. május 15. 
A Dózsa Gy út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás átadására a  
lakáshasználók részére        2016. május 31. 
A Dózsa Gy. út 39. fsz. 2. ajtószám alatti lakás visszaadása 
az Önkormányzat részére      2016. június 15. 
A Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti  
lakásra a lakbér fizetésének kezdete:      2016. május 15. 
A Balassagyarmat Dózsa György út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti  
lakásra Oláh Gábornak, illetve Oláhné Vidák Nikolettnek a lakbér  
fizetési kötelezettsége a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I.  
emelet 6. ajtószám alatti lakás önkormányzat részére történő  
visszaadást követően szűnik meg. 
A Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti 
lakásra Bogdánné Virág Kittinek és Bogdán Jánosnak a lakás- 
használati díj fizetésének kezdete:     2016. június 1. 
A Balassagyarmat Dózsa György út 39. földszint 2. ajtószám alatti  
lakásra Bogdánné Virág Kittinak és Bogdán Jánosnak a lakás- 
használati díjfizetési kötelezettsége a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 
út 39. földszint 2. ajtószám alatti lakásra, a lakás önkormányzat  
részére történő visszaadást követően szűnik meg. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
52/2016. (III. 31.) határozata 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti  
üres lakás hasznosításáról 

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

tetőtér 9. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra 2016. június 1-
től történő bérbeadás mellett, költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - 
kötelezően ellátandó feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 
30.) rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki. 
 

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

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

pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze 
be, azzal, hogy több érvényes pályázat esetén az elbírálásnál az önkormányzati fenntartású 
intézmények elsőbbséget élveznek. 



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

hasznosítására vonatkozóan. 
 

Határidő:  a pályázat kiírására 2016. április 10-15. között 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
53/2016.(III. 31.) határozata 

a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti üres lakás hasznosításáról 
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai út 4. 

IV. emelet 2. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra 
költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó feladatok 
ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki. 

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

megtételére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a 
pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze 
be, azzal, hogy több érvényes pályázat esetén az elbírálásnál az önkormányzati fenntartású 
intézmények elsőbbséget élveznek. 
 

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

 
Határidő:  a pályázat kiírására 2016. április 10-15. között 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2016. (III. 31.) határozata 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 

megüresedő lakás hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 
2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 72 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú 
lakásra költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó 
feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) 
rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki. 

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

megtételére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a 
pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze 



be, azzal, hogy több érvényes pályázat esetén az elbírálásnál az önkormányzati fenntartású 
intézmények elsőbbséget élveznek. 
 

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

 
Határidő:  a pályázat kiírására 2016. április 10-15. között 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2016. (III.31.) határozata 
kézilabda csarnok létesítésének támogatására, valamint a beruházáshoz szükséges telek 

biztosításáról 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Kézilabda 

Szövetség által kezdeményezett, többfunkciós sportcsarnok létesítését Balassagyarmaton. 
 

2. A beruházás minél előbbi megvalósulása érdekében Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete külön megállapodás keretében vállalja, hogy a létesítményhez szükséges 
előkészítési munkákhoz és a szükséges közművek kiépítéséhez hozzájárul. 

 
3. A beruházás megvalósítása céljára a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, 

Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlant jelöli meg. Amennyiben az állam igényli, az önkormányzat 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a közcélú beruházás minél előbbi megvalósulása érdekében a 
sportcsarnoképítéshez szükséges ingatlan tulajdonjogát vagy hasznosítási jogát ingyenesen 
átruházza az állam, vagy az állam által megnevezett szervezet számára külön megállapodás 
keretében. Az ingatlan szükségessé váló megosztásának terheit az önkormányzat vállalja. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. április15. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2016.(III.31.) határozata 
a 2015. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2015. évi 
sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2016.(III.31.) határozata 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának véleményezésére alakuló 

bizottságba történő tagdelegálásról 



 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ igazgatói pályázatának véleményezésére alakuló bizottságba Zolnyánszki Zsoltot a Kulturális 
Bizottság elnökét delegálja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2016. április 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
58/2016. (III.31.) határozata 

a káptalanfüredi tábor hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi – Káptalanfüredi 
tábort a továbbiakban is ifjúsági a táborként kívánja működtetni.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Komádi Városi 

Önkormányzattal a tábor jobb kihasználása, a közös üzemeltetésre való ajánlatkérések érdekében. 
 
3. A Képviselő-testület a tábor működtetésére pályázatot ír ki. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016.május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2016. ( III.31.) határozata 
2016. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó 

pályázat benyújtásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. 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: 2016. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2016. (III.31.) határozata 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai programok módosításáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona 

Szakmai programjainak módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalmakkal fogadja el. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2016. (III.31.) határozata 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat 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: 2016. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2016. (III.31.) határozata 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirendjeinek módosításáról  

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona 

Házirendjeinek módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalmakkal fogadja el. 
 

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

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2016.(III.31.) határozata 
a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyetértve a szervezet 
célkitűzéseivel - 100.000.- azaz egyszázezer forinttal támogatja a FIDO Állatmentő Alapítványt ( 2660 
Balassagyarmat, Kossuth u. 56.).  
 



2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2016. április 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2016. (III.31.) határozata 
Balassagyarmat város területrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan 

beérkezett véleményezések jóváhagyásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 139/2015. (VIII. 17.) határozatával, 

Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek részleges módosítására megjelölt 5 
helyszín közül az alábbi 4 helyszínre vonatkozóan rendelkezik jelen határozatban: 

 
a) Belterületen az északi elkerülő út és Ipolypart út közötti területen: sport, szabadidő park, rekreációs 

terület és mentőbázis kialakítása,  
b) Belterületen a Semmelweis utcai beépítési javaslat felülvizsgálata, 
c) Belterületen a Nagyligeti sportpálya megszüntetése, más építési övezetbe történő átsorolása 

(gazdasági terület), 
d) Belterületen a Hétvezér utca – Trikál József utca – Szondy utca – vasút által határolt területen 

belül: 
- Milleneumi park funkcióváltása, élménypark, játszótér, közpark kialakítás, 
- 200/1-2, 202/1,3,4, 203, és 204 hrsz.-ú ingatlanok tervezett telekosztásának újragondolása, az 

igényeknek megfelelő kialakítása, 
- 201/1-3 hrsz.-ú ingatlanok építési övezetének módosítása az igényeknek megfelelően. 
 
2. A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetésben résztvevők által visszaküldött vélemények közül 

az alábbi partnerek véleményét ismerte meg és fogadja el: 
1) Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály Építésügyi Osztály (Állami főépítész) 
2) Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  
3) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság  
4) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
5) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
6) Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
7) Nemzeti Közlekedési Hatóság Út-és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és Forgalomszabályozási 

Osztály 
8) Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala 
9) Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
10) Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság  
11) Nemzeti Közlekedési Hatóság Út-és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási Osztály 
12) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 
13) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal  
14) Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
15) Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztásvédelmi Főosztály 
16) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
17) Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
18) Nemzeti Közlekedési HatóságLégügyi Hivatal 
19) TIGÁZ-DSO Kft.  
20) Émász Zrt. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 



Határidő: 2016. április15. 
  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2016.(III.31.) határozata 
a Bercsényi u. 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bercsényi u. 2. szám alatti 440 
hrsz-ú, 1765 m2 területű, kivett középiskola besorolású ingatlanát az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 4 és 36§-a alapján –tekintettel arra, hogy abban az oktatási feladatok 2010-ben 
megszűntek és az ingatlan azóta is üresen áll – korlátozottan forgalomképes vagyoni körből 
forgalomképes vagyoni körbe minősíti át. 
 
2./ A Képviselő-testület a Rendelet 32§ (6) c) pontja alapján az 1. pontban megjelölt ingatlanról annak 
átminősítését követően forgalmi értékbecslést készíttet. 
 
3./ A Képviselő-testület a Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján az 1. pontban megjelölt 
ingatlan vonatkozásában, annak hasznosítására, ajánlatok bekérése útján pályázatot ír ki az alábbi 
tartalommal: 
Az ajánlattevőknek koncepciótervet kell benyújtani a kialakításra kerülő lakóépületekről, különös 
tekintettel azok számára, méretére, elhelyezkedésére; valamint a beruházás lezárásával az 
önkormányzati tulajdonban kerülő lakások számára, méretéről. Az ajánlattevőnek részleteznie kell a 
beruházás megvalósításának tervezett időtartamát, valamint a rendelkezésre álló biztosítékokat. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2016. április 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

      polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2016.(III.31.) határozata 
az Ifjúság útja 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúság útja 2.. szám alatti 2008 
hrsz-ú, 7272 m2 területű, kivett épület, udvar besorolású ingatlanáról az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: 
Rendelet)  32§ (6) c) pontja alapján forgalmi értékbecslést készíttet. 
 
2./ A Képviselő-testület a Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján az 1. pontban megjelölt 
ingatlan vonatkozásában, annak hasznosítására, ajánlatok bekérése útján pályázatot ír ki az alábbi 
tartalommal: 
Az ajánlattevőknek koncepciótervet kell benyújtani a kialakításra kerülő lakóépületekről, különös 
tekintettel azok számára, méretére, elhelyezkedésére; valamint a beruházás lezárásakor az 
önkormányzati tulajdonban kerülő lakások számáról, méretéről. Az ajánlattevőnek részleteznie kell a 
beruházás megvalósításának tervezett időtartamát, valamint a rendelkezésre álló biztosítékokat. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2016. április 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

      polgármester        jegyző 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2016. (III.31.) határozata 

ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásról 
(3183/11 hrsz-ú ingatlan) 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat város területén 
lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről 
szóló 41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet alapján Hangács Gábor (1977. an: Dropka 
Erzsébet) és Hangács Aletta (1980. szül: Gyuris Aletta, an: Kispál Ágnes) 2676 Cserhátsurány, 
Rákóczi u. 18. szám alatti lakosok részére, mint lakást építeni szándékozó nagycsaládosok 
építési telekhez juttatatása céljából a Balassagyarmat, 3183/11 hrsz-ú 727 m2 alapterületű 
ingatlant biztosítja.  

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés f. pontja alapján a 
Balassagyarmat, 3183/11 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant természetbeni ellátás 
formájában nyújtja.  

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balassagyarmat város 
területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának 
feltételeiről szóló 41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 
Balassagyarmat 3183/11 hrsz-ú ingatlanra szóló átruházási szerződést megkösse.  

 
Határidő: a kiértesítésre 2016. április 08. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

             polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2016. (III.31.) határozata 
ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásról 

(3183/10 hrsz-ú ingatlan) 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat város területén 
lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről 
szóló 41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet alapján Rodák Róbert (1976. an: Ocsenás 
Zsuzsanna) és Rodák Kinga (1977. szül: Baranyai Kinga, an: Tallér Judit ) 2654 Romhány, 
Kossuth u. 68. 2/1/4, mint lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatatása 
céljából a Balassagyarmat, 3183/10 hrsz-ú 729 m2 alapterületű ingatlant biztosítja.  

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés f. pontja alapján a 
Balassagyarmat, 3183/10 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant természetbeni ellátás 
formájában nyújtja.  

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balassagyarmat város 
területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának 
feltételeiről szóló 41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 
Balassagyarmat 3183/10 hrsz-ú ingatlanra szóló átruházási szerződést megkösse.  

 
 



Határidő: a kiértesítésre 2016. április 08. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2016. (III.31.) 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-CP-

02 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: 2016. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

70/2016. (III.31.) határozata 
a testvér-települési programok és együttműködések támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bethlen Gábor 
Alap a testvér-települési programok és együttműködések támogatása tárgyú 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: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2016. (III.31.) határozata 



a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 tárgyú 
pályázatok benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 tárgyú pályázati felhívásra 
maximum 800 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázatok kerüljenek 
benyújtásra a Nógrádi Örökség Háza kialakítása és a Nyírjesi tó környezetének ökoturisztikai célú 
fejlesztése érdekében. 

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2016. (III.31.) határozata 
a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 tárgyú pályázati felhívásra maximum 
200 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljenek benyújtásra 
Balassagyarmat város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése érdekében. 

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/2016. (III.31.) határozata 
az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázatok 

benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázatok benyújtásáról tárgyú 
pályázati felhívásra maximum 60 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat 
kerüljenek benyújtásra a fogorvosi, védőnői és iskolaorvosi alapellátások fejlesztése érdekében.  

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 



 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2016. (III.31.) határozata 
az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati kiírással 

kapcsolatos támogató nyilatkozatról  
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Palócország 
Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát. 

 
2. A Képviselő-testület megerősíti, hogy a pályázat megvalósításához anyagi támogatást nem 

biztosít.  
 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 75/2016.(III.31.) határozata 
 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. 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: 2016. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

76/2016. (III.31.) határozata 
a nappali ellátás biztosításáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Sztv.) 65/F§-ában megjelölt alapellátás ( 
továbbiakban: Ellátás) biztosítására vonatkozóan az alábbi döntést hozza: 
 
 

a) A Képviselő-testület az ellátás biztosítását elsődlegesen a Dr Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézettel való szerződéskötés útján kívánja megvalósítani, az intézmény fenntartójának 



erre vonatkozó – legkésőbb 2016. április 15. napjáig önkormányzatunkhoz megérkező – 
jóváhagyása esetén. 
 
b) A Képviselő-testület az a) pontban megjelöltek elmaradása esetén a Balassagyarmati 
Kistérség Többcélú Társulásával kötött szerződés útján biztosítja az Ellátást, a Társulás által 
fenntartott Szociális szolgáltató központ útján. 
 

 
2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: szerződéskötésre 2016. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

77/2016.(III.31.) határozata 
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.   
 

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

keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. március 16-i keltű, FKI-KHO: 576-
4/2016. számú határozatával kapcsolatos kereset benyújtására. 
 
 

Határidő: 2016. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

78/2016.(III.31.) határozata 
a Városgondnokság intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság vezetésére 
kiírt, nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  
 
A Képviselő – testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (5) 
bekezdése alapján 2016. május 1. napjától a Városgondnokság vezetésével az újonnan kiírt 
pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2017. április 30. napjáig Zoltánné Járja 
Orsolya 2660 Balassagyarmat, Váci Mihály u. 53. szám alatti lakost 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:   2016.május 1. 
 a pályázat kiírására: 2016.október 1. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
          dr. Varga Andrea jegyző 

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

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2016.(IV.15.)  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 vállalkozási szerződés módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 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, a PENTA-BOROSZLÁN Balassagyarmat Konzorciummal megkötött 
Vállalkozási szerződés módosítását. 
 

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

 
Határidő: 2016. április 22. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2016.(IV.15.)       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 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 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 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 eredményét. 
 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
megkötött szerződésben meghatározott opciós tételek – a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
mértékének megfelelő – részenkénti lehívására. 

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

 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon történő 

sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához  
tulajdonosi hozzájárulás megadásáráról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Imre 

Diáksport Egyesület székhely: 2600 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc utca 1. (továbbiakban: 
Egyesület) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat, Vízy 
Zsigmond u. 14. szám alatti 1763 hrsz-ú ingatlanon MLSZ TAO pályázaton sportfejlesztési, tárgyi 
eszköz beruházást hajtsanak végre az alábbiak szerint:  

a) a nagy labdarúgó pálya mögött (hátul) lévő füves területen egy 60méter x 40 méteres 
edzőpálya kialakítása, 5 méter magasságú labdafogó hálóval történő körbekerítése, 200 fm 
hosszúságban, 

b) az edző pályán 200 lux erősségű villanyvilágítás kiépítése, négy 7 méter magas 
tartóoszlopon elhelyezett fényvezetőkkel, a kivitelezéshez az elektromos hálózat kiépítése, 
bővítése. 

 
2. Az 1. pont szerinti sportfejlesztési, tárgyi eszköz beruházásához - amennyiben a beruházáshoz 

szükséges - az önerő biztosítása az Egyesület kötelezettsége. 
 
3. Az 1.b) pont szerinti beruházással kapcsolatos tervezési, kivitelezési és a kapacitásbővítési 

költségek az Egyesületet terhelik.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Határidő: a kiértesítésre 2016. május 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2016.(IV.28.) 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 támogatásra 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, 2016. évi 
költségvetése terhére. 



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

Határidő: 2016. június 1.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-4.2.1-15 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra 
maximum 100 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra 
a szociális alapellátás fejlesztése, eszközbeszerzés és kapcsolódó beruházás megvalósítása 
érdekében. 

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
84/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  

a TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-1.1.1-15 - 
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra maximum 780 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra az ipari park fejlesztéshez 
kapcsolódó beruházás megvalósítása érdekében. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

https://palyker.fair.gov.hu/?kedvezmenyezettek=27&fejlesztesiProgramok=
https://palyker.fair.gov.hu/?kedvezmenyezettek=27&fejlesztesiProgramok=


85/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-1.4.1-15 – a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-1.4.1-15 – 
a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázati felhívásra maximum 275 millió forint összegben, 
100%-os támogatottsággal, két pályázat kerüljön benyújtásra, 250 millió Ft összegben a 
Nyitnikék tagóvoda eszköz-, épület- és infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint második 
pályázatként 25 millió Ft a Városi Bölcsőde eszköz-, épület- és infrastrukturális fejlesztés 
megvalósítása érdekében. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.1.1-15 - 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra I. ütemben maximum 500 
millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, második ütemben maximum 200 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra Balassagyarmat város 
kerékpárút hálózatának fejlesztésének megvalósítása érdekében. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről, kerékpárforgalmi terv elkészítéséről, terveztetésről. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a KEHOP-5.4.1 - Szemléletformálási programok tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KEHOP-5.4.1 - 
Szemléletformálási programok tárgyú pályázati felhívásra maximum 20 millió forint összegben, 
100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra az energiatudatos szemléletváltáshoz 
kapcsolódó szakmai és ismeretterjesztő feladatok megvalósítása érdekében. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 



Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú  

pályázat benyújtásának támogatásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra maximum 100 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal pályázatot nyújtson be, a Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Balassagyarmat, Kóvári u. 3. szám alatti ingatlan 
fejlesztése tárgyában, a szociális alapellátás fejlesztése, eszközbeszerzés és kapcsolódó 
beruházás megvalósítása érdekében. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balassagyarmati Kistérség 

Többcélú Társulását értesítse. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2016.(IV.28.)    h a t á r o z a t a  
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

https://palyker.fair.gov.hu/?kedvezmenyezettek=27&fejlesztesiProgramok=
https://palyker.fair.gov.hu/?kedvezmenyezettek=27&fejlesztesiProgramok=
https://palyker.fair.gov.hu/?kedvezmenyezettek=27&fejlesztesiProgramok=


 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

91/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. 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: 2016. május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  Bereczk Edit ügyvezető 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
92/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 

a Városgondnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja a  Városgondnokság 2015. évi működésére vonatkozó beszámolóját. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. május 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

93/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2015. évi működésére 
vonatkozó beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. május 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 



RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezetői állására kiírt 
pályázat véleményezésére 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RIDENS Szakképző Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatot 
megvizsgálta és az intézményvezetői állás betöltésére Siketné Zsiga Juditot javasolja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
Salgótarjáni Szakképző Centrum Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 

tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Szakképző 
Centrum Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola vezetésére kiírt 
pályázatára beérkezett dokumentumokat megvizsgálta és a tagintézmény-vezetői állás 
betöltésére Lavaj Árpádot javasolja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
Salgótarjáni Szakképző Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 

tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Szakképző 
Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola vezetésére kiírt pályázatára 
beérkezett dokumentumokat megvizsgálta és a tagintézmény-vezetői állás betöltésére Sinkóné 
Szrenka Anikót javasolja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 



Salgótarjáni Szakképző Centrum Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális 
Szakiskola tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Szakképző 

Centrum Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola vezetésére kiírt 
pályázatára beérkezett dokumentumokat megvizsgálta és a tagintézmény-vezetői állás 
betöltésére Kopcsányi Ottót javasolja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi 

összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat 
Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentését. 

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

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester, valamint Dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
99/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  

a PALÓC Nagykereskedelmi Kft. részére bérbe adott  
Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti 1630 hrsz-ú  

nem lakás céljára szolgáló helyiség (Tanbolt) 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) a helyiségbérleti díj csökkentése határozott időtartamra, 2016. év március hó 01. napjától 

2017. év február hó 28. napjáig terjedő időszakra szól,  
b) a helyiség bérleti díj összege 20 %-kal csökken (max:20%-kal), a csökkentett bérleti díj 

összege: 266.687.- Ft/hó+ áfa, 
c) amennyiben a helyiségre szóló bérleti szerződés a bérleti díj csökkentésének időtartama 

alatt közös megegyezéssel megszüntetésre kerül, úgy a bérleti szerződés megszűnése 
időpontjától számított háromhavi bérleti díj összegét a 2015. februári havi (bérleti díj 
csökkentés nélküli) bérleti díj összegével kell elszámolni.  

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

fenti tartalomnak megfelelő helyiségbérleti szerződés módosítására.  
 

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



 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2016. május 6. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
100/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  

a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 1. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. 

út 50. fsz. 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 1678/1/A/1) 44 m2 alapterületű, másfél szobás komfort 
nélküli komfortfokozatú lakást jelenlegi megtekintett állapotban – 5.000.000.- Ft-ért Bucsányiné 
Nepella Erzsébet (szül:  an: ) részére elidegeníti. 

 
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
 

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

Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2016. június 30. 
       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
            
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti  

lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről, illetve a lakás átalakításáról 
(Sasvári István és Sasvári Istvánné) 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sasvári István (sz: an: ) és 

Sasvári Istvánné (sz.: an.: ) részére a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 4. szám alatti 
36 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást 2016. június 1. napjától kezdődően 2017. 
május 31. napjáig – költségelven- bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 

 
2. A Képviselő - testület hozzájárul a lakás saját költségen történő átalakításához, azzal, hogy az 

átalakítás során felmerülő költségek megtérítése, az értéknövekedés megtérítése, jogalap nélküli 
gazdagodás vagy semmilyen egyéb jogcímen kapcsolatban a Bérlők az Önkormányzat felé 
igénnyel nem léphetnek fel. 

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

Határidő:  A kiértesítésre: 2016. május 15. 
 A szerződés megkötésére: 2016. május 31. 

 A felújítási munkák elvégzésére: 2015. augusztus 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



102/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjak szolgáltatási önköltségének 

megállapításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő, személyes gondoskodást 
nyújtó intézményi térítési díjak szolgáltatási önköltségének megállapításáról szóló tájékoztatót. 

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

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. május 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  

a Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta és az 
előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja a város Szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálatát. 

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

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

dr. Varga Andrea 
Határidő:  az egységes, felülvizsgált koncepció közzétételére: 2016. május 30. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 

megszüntető okiratának elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratát. 

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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
105/2016.(V.06.)    h a t á r o z a t a 

a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 



 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki 

Ellátó Szervezet alapító 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: 2016. május 15.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
106/2016.(V.6.) határozata 

a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület eszköz beszerzési pályázatának 
támogatásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.676.650,- Ft, azaz: 

Hárommillió-hatszázhetvenhatezer-hatszázötven forint összegű rendkívüli támogatást 
biztosít a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület sportfejlesztési program 
keretében benyújtandó eszközbeszerzési pályázatának önerő finanszírozására, azzal 
a feltétellel, hogy a beszerzésre kerülő eszközök korlátozásmentes használatát az 
Egyesület – külön megállapodással - Városi Sportintézmények részére biztosítja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés 

fenti tartalommal történő aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor intézkedjen. 

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2016. május 09. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
107/2016. (V.06.) határozata 

a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület által a Balassagyarmat  
3192/1 hrsz-ú ingatlanon történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához  

tulajdonosi hozzájárulás megadásáráról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a BSE 

Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület ( Egyesület székhely: 2600 Balassagyarmat, 
Ipolyjáró utca 4.B (továbbiakban: Egyesület) a Balassagyarmat Város Önkormányzata 



tulajdonát képező Balassagyarmat, Ipolypart u. 10. szám alatti 3192/1 hrsz-ú ingatlanon 
MLSZ TAO pályázaton sportfejlesztési, tárgyi eszköz beruházást hajtsanak végre az 
alábbiak szerint:  
 
- lelátó fedése; centerpálya és edzőpálya világítás kiépítése; pálya körül járdák építése 

és szükséges parkoló-bővítés 
 
2. Az 1.pont szerinti sportfejlesztési, tárgyi eszköz beruházásához - amennyiben a 

beruházáshoz szükséges- az önerő biztosítása az Egyesület kötelezettsége. 
 
3. Az 1.b) pont szerinti beruházással kapcsolatos tervezési, kivitelezési és a 

kapacitásbővítési költségek az Egyesületet terhelik.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: a kiértesítésre 2016. május 6. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2016.(V.6.) határozata 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatot megismerte és az 
átszervezést a javaslatban foglaltak alapján támogatja. 

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

az érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2016. (V.6.) határozata 
a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Dózsa 

György Általános Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatot megismerte és az 
átszervezést az előterjesztésben rögzített indokokra tekintettel nem támogatja. 

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

érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 



 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4.A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 

 üresen állólakás hasznosításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 
2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 72 m2 alapterületű 1+3 fél szobás összkomfortos 
komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés céljából, a kötelezően ellátandó feladatok ellátása 
érdekében:  
 
Szabó Csaba (sz: Szabó Csaba; Gyula; 1971.; Kubisik Ilona) munkavállaló részére – költségelven – 
2016. július 1. napjától kezdődően 2021. június 30. napjáig, ezen belül a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerületénél 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: 2016. június 15. 
                  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9 ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 
20. tetőtér 9. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű 1 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást 
szakember elhelyezés céljából, a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:  
 
 
dr. Jóna András (sz: Jóna András; Cegléd; 1977; Asztalos Aranka) munkavállaló részére – 
költségelven – 2016. június 1. napjától kezdődően 2021. május 31. napjáig, ezen belül a Szent 
Erzsébet Idősek Otthonánál 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 szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2016. (V. 23.) határozata 

a Balassagyarmat, Jókai út 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai u. 4. 
IV. emelet 2. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű 2 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást 
szakember elhelyezés céljából, a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:  
 
Molitóriszné Fajszán Renáta (sz: Fajszán Renáta; Balassagyarmat; 1981.; Veres Piroska) 
munkavállaló részére – költségelven – 2016. július 1. napjától kezdődően 2021. június 30. napjáig, 
ezen belül a Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központnál 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: 2016. június 15. 
                  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2016.(V.23.) határozata 

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

 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége 
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 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: 2016. 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 
114/2016. (V.23.) határozata 

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

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99" 
Közalapítvány 2015. 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 alapító 
okiratban meghatározott módon történő közzétételéről. 
 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:     Dr. Varga Andrea jegyző 
        Deák Sándor Pál kuratórium elnöke  
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2016.(V.23.) határozata 
a 2016. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi támogatások 

meghatározásáról 
 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a 5/2016. (II.29.) önkormányzati 

rendelet 8. §. (2) bekezdésében biztosított határkörében eljárva - az Kulturális Bizottság – 
javaslata alapján: 

 
a) „PRO STUDIO BBG” Alapítvány „Beszélni nehéz!” Körvezető tanárok 30. Kárpát-medencei 
Tábora : 120.000.- Ft 
 
b) „Kicsi Vagyok Én” Alapítvány részére Örökség Kulturális Műhely előadássorozat 
megrendezésére: 400.000.- Ft 
 
c) PRO MUSICA BALASSAGYARMAT Alapítvány III. Térzene Mindenkinek program 
megszervezéséhez: 140.000.- Ft 
 
d) Keresztény Iskoláért Alapítvány Szent Imre napi rendezvények megvalósításához: 60.000.-Ft 
 
e) Cseperedő Óvodáért Alapítvány Tavaszi ünnepkör a Cseperedő Tagóvodában  program 
megrendezéséhez: 40.000.- Ft 
 
f) „BALASSAGYARMAT ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSÉÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY Pannónia 
Motormúzeum állagmegóvása és fejlesztések megvalósításához: 190.000.-Ft 
 
g) Horváth Endre Kiadványi Alapítvány 120 éve szültetett Horváth Endre pénzjegytervező 
grafikusművész népszerűsítésére: 150.000.- Ft 
 
h) Mohácsi József Alapítvány A Balassagyarmati Honismereti Híradó 2015. évi kötetének 
megjelentetésére: 80.000.- Ft 
  



i) Kiss Árpád Nevelési Alapítvány A Kiss Árpád Általános Iskola hagyományainak ápolására: 
60.000.- Ft 
 
j) Balassagyarmati Kórusalapítvány "30. Zene határok nélkül" Nemzetközi Muzsikustábor, 
Verseny és Művészeti Fesztivál megrendezéséhez 420.000.- Ft 
 
k) Gyermekeinkért Alapítvány Gyermeknapi kavalkád megrendezéséhez 80.000.- Ft 
 
l) Cseperedő Óvodáért Alapítvány Bringás hétpróba- megrendezéséhez: 40.000.- Ft összegű 
támogatást ítél meg. 

 
 

2)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, 
valamint a támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.  

 
Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2016. június 6. 
                 a szerződések megkötése tekintetében 2015. június 30. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
116/2016.(V.23.) határozata 

út elnevezéséről  
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyírjesben, a Nagy-tó mellett 

lévő utcának – mely jelenleg Tópart út – a Patakpart úttól Tábor útig terjedő szakaszát Palóc 
Triatlon útnak nevezi el.  
 

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

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
117/2016.(V.23.) h a t á r o z a t a 

utca elnevezéséről  
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óváros tér folytatásaként, a 

Zichy és Szabó L. utcák közötti, jelenleg névtelen utcát Reményi Károly utcának nevezi el. 
 

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

Határidő: 2016. május 31. 



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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2016.(V.23.) h a t á r o z a t a 
utca elnevezéséről 

  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kandó Kálmán utca és a 

Nyírjesi út közötti névtelen útszakaszt dr. Magyar Pál utcának nevezi el.   
 

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

 
 Határidő: 2016. május 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

119/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a mellékletben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2015. évi beszámolóját. 
 
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 :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

120/2016.(V.23.) határozata 
a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a GYARMATI MÉDIA Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését a mellékletben foglalt tartalommal 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 



Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 Házy Attila ügyvezető 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó Központ 2015. évi beszámolójának 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó Központ 2015. évi 
működésére vonatkozó beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. május 30. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
122/2016. (V.23.) határozata 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2015. 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: 2016. június 05. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot 

érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson 
egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi 
körülményeivel érintettek.  

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 123/2016.(V.23.) határozata 



 a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására 
irányuló helyi akciócsoport megalakításáról 

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a balassagyarmati központtal 

létrehozásra kerülő Helyi akciócsoport megalakításáról, konzorciumi megállapodás keretében, az 
előterjesztésben foglaltak szerint. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a HACS megalakítását követően gondoskodjon 
annak regisztrációjáról és a szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 124/2016.(V.23.) határozata 

 a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

óvoda átszervezésével kapcsolatban az alábbiakról dönt: 
 
➢ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 670 főről 600 főre csökken. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Központi óvoda vezetőjét, hogy a 2016/2017-es nevelési évre 

vonatkozó beiratkozás során az 1. pontban megjelölt átszervezésre tekintettel járjon el. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2016.(V.23.)    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: 2016. május 31.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 126/2016.(V.23.) határozata 

 óvodai csoportszám meghatározásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Központi 
Óvodában, a 2016/2017. nevelési évben indítható csoportok számát az 1. melléklet szerint 
határozza meg.  

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

 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

      polgármester        jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
127/2016. (V.23.) határozata 

a Központi óvoda házirendjének kiegészítéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda kiegészített házirendjét. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: intézményvezető 

 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2016. (V.23.) határozata 

a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 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: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 129/2016.(V.23.) határozata 

 az „M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum létrehozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az „M2 

Vonzástérség” Helyi foglalkoztatási paktum létrehozását a Nógrád Megyei Integrált Területi 
Programban feltüntetett forrás/indikátor arány figyelembe vételével. 

 
2. A Képviselő-testület indítványozza, hogy az 1. pontban megjelölt paktumban 

konzorciumvezetőként a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, míg konzorciumi tagként a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal bevonásra kerüljön. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a paktum létrehozásához, majd a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
130/2016. (V.23.) határozata 

a Városgondnokság gépparkjának fejlesztéséről  
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság (2660 

Balassagyarmat, Óváros tér 15.) használatában lévő géppark fejlesztéséhez hozzájárul és az 
alábbi eszköz beszerzéséről dönt abban az esetben, ha a gépkocsi műszaki állapotára, 
előéletére vonatkozóan a szükséges műszaki tanúsítvány az eladótól, vagy a szakszervizből 
beszerzésre kerül: 

- 1 db VOLVO FM7 – 290 4X2 darus billencs 
A képviselő-testület a beszerzési és üzembe helyezési költségeit figyelembe véve maximum bruttó 
7.302.500 Ft keretösszeget biztosít és hagy jóvá a 2016. évi költségvetése terhére. 

 
 

2. A Képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: 2016.07.01 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 
 

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



 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
131/2016. (V.23. ) határozata 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 113 sz. alatti Társasház 
felújításának támogatásáról 

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat tárgyát képező 

ügyben - a sürgősségre és a vis maior helyzetre tekintettel - magához vonja a Városüzemeltetési 
Bizottságnak az iparosított technológiával készült lakóingatlanok felújításának, energetikai 
korszerűsítésének támogatásáról szóló 27/2015.(VIII.19.) önkormányzati rendeletben biztosított 
döntési hatáskörét és az alábbi határozatot hozza: 

 
 A képviselő-testület megtárgyalta a Balassagyarmat, Rákóczi u. 113 sz. alatti Társasház 
lépcsőházának és nyílászáróinak felújítására benyújtott pályázatát és azt 1.000.000,- Ft, azaz 
összesen Egymillió forint 00/100 Ft összegben támogatja. 

 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 

 

Határidő: - Kiértesítésre: 2016. Május 24. 
Felelős: Medvácz Lajos Polgármester  

 
 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
132/2016.(V.23.) határozata 

földforgalmi kamarai állásfoglalás elleni kifogás elbírálásáról 
 
A képviselő-testület Jónás György 2660 Balassagyarmat, Achim A. u. 27. vevőnek ( a 
továbbiakban: vevő ) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Nógrád 
Megyei Szervezete Elnökségének ( a továbbiakban: helyi földbizottság ) FOBIR -19088-3/2016. 
iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának 
- az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata elutasítására vonatkozó részét érdemi                
vizsgálat nélkül elutasítja, 
- az állásfoglalásnak az elővásárlásra jogosult földszerzését támogató része elleni kifogást elutasítja, 
- a vevő tulajdonszerzését nem támogató részét pedig megváltoztatja és a vevőnek a 
Balassagyarmat, külterület 049/30 helyrajzi számú termőföld megszerzésére irányuló adásvételi 
szerződése jóváhagyását támogatja. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, annak – a kézbesítésétől számított 30 napon belül – a 
bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. Az erre irányuló keresetleveket a Salgótarjáni 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz ( 3011 Salgótarján, Pipishegy u. 1.) címezve Balassagyarmat 
Város Jegyzőjéhez ( 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) kell benyújtani. 

 
I n d o k o l á s : 

 
A vevő a külön-külön eladó tulajdonában lévő Balassagyarmat, külterület 049/30 és 049/31 helyrajzi 
számú termőföld ingatlanokra egy okiratban kötött adásvételi szerződést. 



A szerződésnek a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal általi hirdetményi közzétételére 
elővásárlásra jogosult nyújtott be a 049/30 helyrajzi számú ingatlanra adásvételi szerződést elfogadó 
nyilatkozatot. 
A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény ( földforgalmi tv.) 24. §-a 
alapján a helyi földbizottság mindegyik ingatlanra külön állásfoglalást adott ki.  
A 049/30 helyrajzi számú ingatlanra szóló állásfoglalásában az elővásárlásra jogosult szerzését 
támogatta, a vevő szerzését pedig nem támogatta. A vevő ez ellen az állásfoglalás ellen nyújtotta be 
kifogását. 
Abban egyrészt kérte az elővásárlási elfogadó nyilatkozat jogszerűségének vizsgálata alapján annak 
elutasítását, másrészt az állásfoglalás felül bírálatát mind a támogató, mind a nem támogató része 
tekintetében. 
 
Az elővásárlási elfogadó nyilatkozat jogszerűségének vizsgálata nem tartozik a képviselő-testület 
hatáskörébe, ezért az erre irányuló kifogást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket.) 30. § b) pontja alapján érdemi 
vizsgálat nélkül elutasította.  
Az elővásárlási elfogadó nyilatkozat értékelésére az adásvételi szerződésnek a földforgalmi tv.23. §-a 
szerint eljárás során a mezőgazdasági szakigazgatási szerv jogosult, ez a szerv pedig a 
338/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése szerint a megyei földhivatal, amely jelenleg a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályaként működik. 
A földforgalmi tv.-vel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. CCXII. 
törvény ( a továbbiakban: eljárási tv.) 103/A.§ (1) bekezdése a képviselő- testületet kizárólag a helyi 
földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálására jogosítja fel úgy, hogy azt megváltoztathatja , ha 
kiadására a földforgalmi tv. 23.-25. §-ai megsértésével került sor, egyébként pedig a kifogást 
elutasítja. 
 
A helyi földbizottság számára az adásvételi szerződés értékelési szempontjait a földforgalmi tv. 24. § 
(2) bekezdése sorolja fel, nem kimerítő jelleggel, így jogszerűen bármely más, olyan szempontot is 
értékelhet a bizottság, amelyre senki nem hivatkozik.  
Az elővásárlásra jogosult szerzésének támogatása indokolása semmi olyan hivatkozást nem 
tartalmaz, amely ellentétes volna a fenti törvényhelyben foglalt kiemelt szempontokkal. Ezzel 
összefüggő, konkrét jogszabálysértést a vevő sem jelölt meg.  
Az egyetlen érdemi kifogás az egyéb értékelésből annak a megállapításnak a megalapozottságát 
vitatta, hogy a 049/30 hrsz-ú szántó ingatlannak az elővásárlásra jogosult általi megszerzése 
hozzájárul-e az élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű 
földbirtok létrejöttéhez, mert az adásvételi szerződésben szereplő másik ingatlan önmagában 
gazdaságosan nem művelhető. 
Ez a vevői kifogás tényszerűen megalapozott lehet, azonban annak az értékelésnek a helytállóságát 
nem teszi kétségessé, hogy az elővásárlásra jogosult oldalán a tervezett szerzés a kedvezőbb 
földbirtok-nagyság kialakulását eredményezi. A bizottsági értékelés ugyanis erről szól, nem pedig arról 
hogy a 049/31 hrsz-ú ingatlan önmagában miként művelhető meg. Így a vevő az egyetlen érdemi 
kifogását sem támasztotta alá okszerű hivatkozással. 
 
A fentiek alapján a képviselő-testület arra a megállapításra jutott, hogy az elővásárlásra jogosult 
szerzésének támogatása nem sérti a földforgalmi tv. 23.-25. §-aiban foglaltakat,ezért az erre irányuló 
kifogást elutasította. 
 
A kifogásnak az a része azonban megalapozott, amely a vevő szerzésének nem támogatása indokául 
megfogalmazott okot támadja. A 049/30 hrsz-ú ingatlannak az adásvételi szerződésben szereplő 
vételára ugyanis okszerűen nem tekinthető nem olyan mértékűnek, amely elővásárlásra jogosultat 
távol tartott volna ennek a jogának a gyakorlásától, hiszen az egyik elővásárlásra jogosult, a helyben 
lakó földműves szomszéd, nyilatkozott az adásvételi szerződés elfogadásáról. / A rendelkezésre álló 
adatokból következtethetően az államon kívül más elővásárlásra jogosult erre a földterületre nem is 
nyilatkozhatott volna./ 
Az állásfoglalásban nem került olyan körülmény sem megfogalmazásra, amely alátámasztaná, hogy a 
szerződéses vételár a föld forgalmi értékével nincs arányban. Sőt ugyanabban az adásvételi 
szerződésben szereplő szomszédos ingatlan esetében a helyi földbizottság elfogadhatónak tartotta 
azt 882.000.-Ft/ha értéket, amelyet ennél az ingatlannál aránytalannak jelölt. 



A vevő szerzésének nem támogatási indoka tehát megalapozatlan, így a nem támogatás ütközik a 
földforgalmi tv. 24. § (2) bekezdés d) pontjába, ezért a képviselő-testület ezt az állásfoglalást a 
fentebb hivatkozott törvényi rendelkezés alapján megváltoztatta. 
 
A jogorvoslati tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés f) pontján és 100. § (2) bekezdésén alapul. 
 
 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Kóvári út 30. szám alatti ingatlan hasznosításáról, valamint a jelenleg ott 

élők elhelyezésének előkészítéséről 
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Kóvári út 30. 

szám alatti fsz 1, fsz 2 és fsz 3. számú helyiségek jelenlegi bérlőjének és a vele együtt lakók 
életkörülményeik feltérképezése és annak érintett szakhatóságokkal való egyeztetése tárgyában 
az e határozat mellékletét képező cselekvési tervet hagyja jóvá. 

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

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
134/2016.(VI.08.) 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 pályázat eredményét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
A Képviselő – testület 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31, napjáig a Központi Óvoda 
vezetésével Knyazoviczkiné Rutai Gabriellát bízza meg. 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella illetménye és vezetői pótléka a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC 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.  

a) Garantált illetménye (Ped/II 12) kerekítve:  325.700.-Ft 
b) Intézményvezetői pótlék (pótlékalap 40 %-a) 68.600.-Ft 
MINDÖSSZESEN:  394.300.-Ft 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 



 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135/2016. (VI.08.) határozata 

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának elbírálásáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ vezetésére - igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással - kiírt, nyilvános pályázat 
eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

A Képviselő – testület 2016. június 10. napjától 2021. június 9, napjáig a Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ vezetésével Nagyházi Bélát bízza meg. 
Nagyházi Béla illetménye és vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 
alapján kerül megállapításra.  

a) Garantált 
illetménye (F 10) kerekítve:  166.800.-Ft 

b) Magasab
b vezetői pótlék (pótlékalap 225 %-a) 45.000.-Ft 

MINDÖSSZESEN:  211.800.-Ft 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

136/2016.(VI.08.)  h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő:  a kiértesítésre: 2016. június 20. 
Felelős:    dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2016. (VI.08.)    h a t á r o z a t a 

az Ipolyszög Község Önkormányzatával alapellátás biztosítása érdekében kötendő 
együttműködési megállapodásról 

 
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata Ipolyszög Község 
Önkormányzatával a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet szerint együttműködési 
megállapodást kössön. 
 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2016. június 30. 



Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

138/2016. (VI.08.)   h a t á r o z a t a 
a Patvarc Község Önkormányzatával alapellátás biztosítása érdekében kötendő 

együttműködési megállapodásról 
 
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata Patvarc Község 
Önkormányzatával a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet szerint együttműködési 
megállapodást kössön. 
 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 

Határidő: 2016. június 30 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

139/2016. (VI.08.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. ajtószám alatti  

lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 

 
(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 költségelvű lakbér 
megfizetése mellett 2016. május 1-től kezdődően határozott időre, 2017. április 30-ig bérbe 
adja. 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 
 

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

 
Határidő: lakásbérleti szerződés megkötése: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2016.(VI.08.) határozata 

a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2016. évi támogatására előirányzat 
felosztásáról 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Kulturális Bizottságnak a 2016. évre 
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatásokra biztosított összeg 
felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
           polgármester        jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
141/2016. (VI.08.) határozata 

ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásról 
(3183/9 hrsz-ú ingatlan) 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat város területén 
lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről 
szóló 41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet alapján Hajdú Péter (1979. an: Herczeg Ilona) és 
Hajdú Diána (1988. szül: Révész Diána, an: Cserni Anna) 2300 Ráckeve, Juharfa u. 13. szám 
alatti lakosok részére, mint lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatatása 
céljából a Balassagyarmat, 3183/9 hrsz-ú 731 m2 alapterületű ingatlant biztosítja, figyelemmel 
arra, hogy Hajdú Péter és Hajdú Diána kettő gyermeke mellett -öt éven belül- további egy 
gyermek neveléséről fognak gondoskodni. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés f. pontja alapján a 
Balassagyarmat, 3183/9 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant természetbeni ellátás 
formájában nyújtja.  

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balassagyarmat város 
területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának 
feltételeiről szóló 41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 
Balassagyarmat 3183/9 hrsz-ú ingatlanra szóló átruházási szerződést megkösse.  

 
 
Határidő: a kiértesítésre 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos  polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
142/2016.(VI.08.) határozata 



a Kulturális Bizottság által 2016. évben a sportfeladatok ellátására biztosított összeg 
felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2016. évi 
sportfeladatok ellátására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2016. (VI.08.) határozata 

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2015 – 2016 évi beszámolójának elfogadásáról 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2015 – 2016 évi 
beszámolóját. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
144/2016. (VI. 08.) 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 
2016. június 1. napjától 2017. 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: 2016. június 15. 
 a szerződés megkötésére: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2016. (VI.08.) határozata 

a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által ajánlott PERIPHERAL-Access elnevezésű 
projektben való részvételről 

 



 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közlekedéstudományi Intézet 

Nonprofit Kft. által ajánlott PERIPHERAL-Access elnevezésű projektet tárgyában 
támogatja, az abban való részvételhez hozzájárul. 

 
A projekt megvalósításához az önkormányzat anyagi forrást nem biztosít. 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
146/2016. (VI.08.) határozata 

a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Vízy Zsigmond úti pályán megvalósuló fejlesztés 
támogatására  

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Imre 

Diáksport Egyesület az önkormányzat tulajdonában lévő Vizy Zsigmond út 14. szám alatti 
sportpálya öltözőinek fejlesztése tárgyában beruházást valósítson meg a be/SFPHPM01-
10648/2015/MLSZ számú döntés alapján. Az önkormányzat a pályázat megvalósításához 
szükséges önerő biztosítása érdekében a Szent Imre Diáksport Egyesületnek 528.701.- Ft – azaz 
ötszázhuszonnyolcezer – hétszázegy forint támogatást biztosít. 
 

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

Határidő: a kiértesítésre 2016. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
147/2016. (VI. 08.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti 
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról 

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyi János (sz: 

Balassagyarmat, 1979.; an: Baranyi Márta) és Baranyi Jánosné (sz: Jónás Henrietta; Salgótarján, 
1981.; an: Oláh Irma) részére, a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. földszint 1. szám alatti 75 m2 
alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást – költségelven – 2016. június 16. napjától 
kezdődően 2017. június 15. napjáig használatba adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználókat terhelik. 

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



 
Határidő:  A kiértesítésre:  2016. június 30. 

A szerződés megkötésére: 2016. július 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
148/2016. (VI:08.) határozata 

a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-2.1.1-15 

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú pályázati felhívásra maximum 500 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra azzal, hogy az egy előzőleg 
szakmailag megalapozott érintettséggel bíró barnamezős terület (-ek) funkcióváltó fejlesztése, 
eszközbeszerzés és kapcsolódó beruházás megvalósításához. 

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
149/2016. (VI.08.) határozata 

a TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.2.1-15 -
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra maximum 475 millió 
forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázatok kerüljenek benyújtásra az 
intézményenergetikai fejlesztésbe bevont Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztése 
érdekében összesen két önálló pályázat tekintetében, a folyó energetikai felmérések eredményei 
alapján. 

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
150/2016. (VI.08.) határozata 

a TOP-3.2.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása 
megújuló energiaforrások felhasználásával tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.2.2-15 - 
Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló 
energiaforrások felhasználásával című és tárgyú pályázati felhívásra, maximum 80 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra az Önkormányzat által 
fenntartott egyes intézményi-szervezeti egységének megújuló energia felhasználási célú 
fejlesztésére. 

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
  

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
151/2016. (VI.08.) határozata 

a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra maximum 30 millió forint 
összegben, 65%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a forgalmas útszakaszok 
szakmai szempontból legrosszabb állapotú járdaszakaszainak felújítása és fejlesztésének 
megvalósítása érdekében. 

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

ismeretében és feltételek szerint gondoskodjon a pályázat folyó státuszának nyomon követéséről 
és annak felügyeletéről, a kapcsolódó következő lépések megvalósításáról. 

 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
152/2016.(VI.08.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének  
módosításáról 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

➢ A közbeszerzési terv 2. pontja a következő résszel egészül ki: 
 

Útépítés Kbt. 115. §-a szerinti eljárás  2016. III. negyedév 

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

 
Határidő: 2016. június 08. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

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

      polgármester        jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
153/2016. (VI.08.) határozata 

Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2015. évi 
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 
diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2015. évi eredményeiről és 
működésükről szóló tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja 

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

Határidő:  2016. június 15.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

154/2016.(VI.08.)    h a t á r o z a t a 
önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatainak kiegészítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

intézmények szervezeti és működési szabályzatait kiegészíti az intézmény rendelkezésére 
bocsátott, használatába adott ingatlan vagyonra vonatkozó függelékkel. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a függeléket készítsék el, részletesen 
felsorolva az intézmény használatába, kezelésébe adott vagyont. 

 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 



Határidő: 2016. június 30.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
         Intézményvezetők 

 
 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

155/2016. (VI. 08.) határozata 
a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 4. B. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás 

lakáshasználati jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Puporka András (sz: 
Balassagyarmat, 1978.; an: Jónás Edit) és Puporka Andrásné (sz: Szigeti Réka Barbara; 
Balassagyarmat, 1985.; an: Mátyás Ilona) részére, a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 4. B. IV. emelet 1. 
ajtószám alatti 53 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást – szociális elvű lakáshasználati díj 
megfizetése mellett – 2016. július 1. napjától kezdődően 2017. június 30. napjáig használatba adja. 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználókat terhelik. 
 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre: 2016. június 20. 

A szerződés megkötésére: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

             polgármester        jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
156/2016. (VI.08.) határozata 

a helyi közösségi közlekedés támogatásának  2016. évi 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 személyszállítási közszolgáltatást 2016. január 1-jétől december 31.-éig 
folyamatosan fenntartja,  

b) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2015. 
évben 3.000.000,- 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: 2016. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 

 
 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

157/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 
a helyi közösségi közlekedés támogatásának  2016. évi 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: 
d) a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2016. január 1-jétől december 31.-éig folyamatosan 

fenntartja,  
e) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2015. évben 

6.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá; 
f) 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. 
 

3) A Képviselő-testület a 156/2016.(VI.08.) határozatát visszavonja. 
 
Határidő: 2016. június 22. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

158/2016.(VI.21.) 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 megerősítve korábbi döntését, 
pályázatot nyújt be a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázati felhívásra 26.666.666,- forint 
összegben, 75%-os támogatási intenzitással, 6.666.667,- forint saját forrás biztosítása mellett a 
Szent Erzsébet Idősek Otthon fejlesztése érdekében. 

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

ismeretében és feltételek szerint gondoskodjon a pályázat folyó státuszának nyomon követéséről 
és annak felügyeletéről, a kapcsolódó következő lépések megvalósításáról. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
159/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 

a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra 28.514.940,- forint 
összegben, 65%-os támogatottsággal, 9.980.229,- forint saját forrás biztosítása mellett 
pályázat kerüljön benyújtásra a forgalmas útszakaszok szakmai szempontból legrosszabb állapotú 
járdaszakaszainak felújítása és fejlesztésének megvalósítása érdekében. 

 



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglaltak 
ismeretében és feltételek szerint gondoskodjon a pályázat folyó státuszának nyomon követéséről 
és annak felügyeletéről, a kapcsolódó következő lépések megvalósításáról. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

160/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 
a Rákóczi u. 27. fsz.1. szám alatti ingatlan csere útján történő megszerzéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elcseréli a tulajdonában álló 

Balassagyarmat, Rákóczi u. 96. A 2/3, komfortos komfortfokozatú, 49m2-es, 1,5 szobás ingatlant 
az Oláh Gábor (1974. Hugyag, Jókai u. 15. szám alatti lakos) 1/1 arányú tulajdonában álló 
1582/A/1 hrsz-ú, Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti fsz. 1. számú ingatlannal. A 
képviselő-testület a két ingatlant egyenértékűnek tekinti. 
  

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
161/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 

a Rákóczi u. 27. fsz.4. szám alatti ingatlan megszerzéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Baranyi Jenő és 
Baranyi Jenőné ½ - ½ arányú tulajdonában álló Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. fsz.4. 1582/A/4 
hrsz-ú, 49m2-es ingatlanát az alábbi feltételekkel: 

 
- az ingatlan vételára – az önkormányzat felé fennálló tartozáson felül – 3 millió forint, mely 

összegért az önkormányzat tehermentes tulajdonjogot szerez.  
- a vételárból Baranyi Jenő részére 1 éves időtartamra bérleti díjat fizetnek ki az eladók, a 

Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz  lakás bérleti jogának megszerzése érdekében 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szükséges 

szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

162/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 
a Rákóczi u. 27. 1.em. 9. szám alatti ingatlan csere útján történő megszerzéséről 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elcseréli útján a ½ Cserháti Tamás 

(1958.) és ½ Oczot Ottó (1968. Bgy, Hunyadi u. 2 B l.ház 2. em. 6) tulajdonában álló 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 27.  1.em. 9.. 1582/A/9 hrsz-ú ingatlanát az önkormányzat 1/1 arányú 
tulajdonában álló Balassagyarmat, Szent Imre 1/A Te.1., komfortos komfortfokozatú, 49m2-es, 1,5 
szobás ingatlant. A képviselő-testület a két ingatlant egyenértékűnek tekinti. 

 
2. A képviselő-testület Cserháti Tamás részére – az előterjesztésben foglalt feltételekkel – bérleti 

jogot biztosít a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 3. ép. 1 4/3 szám alatti, komfortos komfortfokozatú 
48m2-es ingatlanban. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szükséges 

szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

163/2016.(VI,30.)     h a t á r o z a t a 
a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság  

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 22. §-ában foglalt rendelkezés alapján a Nógrád megyei 02. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság   

      tagjának: 
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6. I/5. 
Dr. Szabó Ervin 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 30-36. II/18. 
Demus László 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11. 

     póttagjának: 
Sztancsik József 2660 Balassagyarmat, Baross G. utca 16.  
Borkó Edit 2660 Balassagyarmat, Baltik F. utca 10. II/2. 
szám alatti lakosokat választja meg. 

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

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a tagok eskütételéről 
 

Határidő: 2016. július 5.   
       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2016.(VI.30.)     h a t á r o z a t a 
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23.§ -ban foglalt rendelkezés alapján a balassagyarmati székhelyű Helyi 
Választási Bizottság  

      tagjának: 
Görög Imréné 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 18. 
Kopcsányi Ottó 2660 Balassagyarmat, Béri B. Ádám út 22. 
Dénes Andrea 2660 Balassagyarmat, Arany J. utca 5. II/3. 

     póttagjának: 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. utca 20/D.  
Dr. Jóna András 2660 Balassagyarmat, Patvarci utca 20. tetőtér 9. 
szám alatti lakosokat választja meg. 

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

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 

Határidő: szöveg szerint  
       Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről.   
Határidő: 2016. július 5.   
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2016.(VI.30.)     h a t á r o z a t a 
a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezelésében 

lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 2108. számú 
országos közút mellett tervezett kerékpárút megépítése érdekében a Magyar Állam tulajdonában 
és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) 
vagyonkezelésében lévő területeket az ingatlanok tulajdonjogi rendezése után önkormányzati 
tulajdonba veszi az alábbiak szerint:  
 
A Fegáta Bt. által készített 13/2016. munkaszámú változási vázrajz szerint: 
Változás előtti állapot: 
Balassagyarmat 1920 hrsz kivett, országos közút 17 792 m2 tulajdonos MÁ 
 
Változtatás utáni állapot: 
1920/1 hrsz kivett, országos közút 17 717 m2 tulajdonos MÁ 
1920/2 hrsz kivett, kerékpárút 27 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után) 
1920/3 hrsz kivett, kerékpárút 49 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után) 
 
Változás előtti állapot: 
Balassagyarmat 3145 hrsz kivett, közterület 7 755 m2 tulajdonos MÁ 
 
Változtatás utáni állapot: 
3145/1 hrsz kivett, közterület 6 727 m2 tulajdonos MÁ 
3145/2 hrsz kivett, kerékpárút 1 027 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után)  
 
A Fegáta Bt. által készített 14/2016. munkaszámú változási vázrajz szerint: 
Változás előtti állapot: 
Balassagyarmat 060 hrsz kivett, országos közút 19 388 m2 tulajdonos MÁ 
 
Változtatás utáni állapot: 



060/1 hrsz kivett, országos közút 17 769 m2 tulajdonos MÁ 
060/2 hrsz kivett, kerékpárút 1 370 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után) 
060/3 hrsz kivett, kerékpárút 244 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után) 

  
2. A Képviselő-testület az átadás-átvétellel összefüggésben felmerülő valamennyi költség (illetékek, 

igazgatási és szolgáltatási díjak, az átminősítés díja, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségei, 
egyéb költségek) viselését magára vállalja, a költségek forrását az önkormányzat 
költségvetésében biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás–

átvételével kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2016.(VI.30.)     h a t á r o z a t a 
köztéri műalkotás elhelyezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által KKETTKK-56P-02 kódszámon kiírt 
pályázati felhívásra benyújtásra kerülő pályázat nyertessége esetén a határozat mellékletében 
foglalt köztéri műalkotás elhelyezéséről dönt. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázat nyertességéről szóló értesítést követő 90 nap 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2016.(VI.30.)     h a t á r o z a t a 
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület támogatásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 millió forint összegben 

visszatérítendő támogatást biztosít a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesületnek, az 
alábbi feltételek szerint: 
- a szerződés megkötésének határideje: 2016. július 15. 
- a támogatási összeg egy összegben, a szerződéskötést követően haladéktalanul átutalásra 

kerül 
- a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2016. december 31. napjáig megtörténik 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a alapján a szerződéskötésig 

biztosíték nyújtására kerül sor. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2016.(VII,21.)     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 szerződés megvalósításához kapcsolódóan felmerült, alapprojekttel összefüggő ivóvíz 
hálózati rekonstrukció építési beruházása vállalkozási szerződés alapján, a FIDIC Piros Könyv 

szerint tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja „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 tárgyú, a PENTA-BOROSZLÁN Balassagyarmat Konzorciummal 
megkötött Vállalkozási szerződés módosítását. 

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

Határidő: 2016. július 29. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
169/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 

az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím elnyerésére irányuló 
pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az „UNICEF 

Gyerekbarát Település” cím elnyerésére irányuló pályázati felhívásra pályázat kerüljön 
benyújtásra. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre irányuló pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló pályázati felhívásra 
pályázat kerüljön benyújtásra, 5 sportpálya,  
valamint 1 darab 200 méteres futópálya építésére maximum bruttó 4,5 millió forintos 
önkormányzati önerő biztosításával. 



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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 
a Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-15 kódszámú pályázat benyújtásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Helyi 

gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-15 kódszámú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 
a Zöld város fejlesztése TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat benyújtásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Zöld város 

fejlesztése TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 
a szlovákiai Golianovo (LAPÁSGYARMAT) községgel testvér-települési 

együttműködési megállapodás megkötésére 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a szlovákiai Golianovo (LAPÁSGYARMAT) községgel megkötésre kerülő 
testvér-települési együttműködési megállapodást. 



 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testvér-települési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2016.(VII.21.)  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 munkaköri leírásában megjelölt dolgozó helyettesíti, akinek jogköre a 

munkáltatói jogok –  kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség, fegyelmei eljárás – 
gyakorlására nem terjed ki. Az igazgató – távolléte esetére – egyes konkrét ügycsoportok 
elvégzésére eseti megbízást is adhat. 
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 Igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Nagyházi Béla igazgató 
Határidő: 2016. július 29. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

175/2016.(VIII.08.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Zichy u. 2. szám alatti  519/A/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő Balassagyarmat, Zichy u. 2. szám alatti, 519/A/1 hrsz-ú 258 m2 alapterületű raktár 
megnevezésű ingatlant - a jelenlegi állapotban- pályázati eljárás keretében az alábbi feltételekkel 
idegeníti el:  

a. az ingatlan induló vételára 63.200.000.-Ft + áfa,  
b. a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell 

megfizetni, 
c. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti 

nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről, 
d. a Magyar Állam elővásárlási joga a bérlő elővásárlási jogát követi, 
e. a pályázó igazolni köteles, hogy, adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a 

társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs, 
f. az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
g. amennyiben a dm-drogerie markt kft. (bérlő) nem él az elővásárlási jogával, akkor 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és a bérlő között határozott időtartamra szóló 



bérleti szerződés megszűnésével kapcsolatosan - esetlegesen felmerülő - bármilyen 
jellegű, Balassagyarmat Város Önkormányzatát terhelő költség, kiadás a vevőt terhelik. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az értékesítésre vonatkozó pályázati eljárásnak az 

önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) rendelet 1. 
számú mellékletében foglaltak szerinti kiírásra. 
 

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

 
 
Határidő: a pályázat kiírására: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 Dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
176/2016.(VIII.08.)  h a t á r o z a t a 

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, 2016. augusztus 1. napjától 2016. év 
október hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség bérleti díja 70.000-Ft/hó +áfa, 
c) az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának (fűtési 

rendszer karbantartása, felújítása, berendezési tárgyak javítása, pótlása) költsége a 
bérlőt terheli, 

d) 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. 
 
Határidő: szerződéskötésre 2016. augusztus 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

177/2016.(VIII.08.)  h a t á r o z a t a 
a roma lányok iskolaelhagyásának megelőzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által ROM-ISK-16 kódszámon kiírt, 100%-os támogatottságú, Roma lányok 
iskolaelhagyásának megelőzésére vonatkozó pályázat benyújtásával.  
 

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



 
Határidő: pályázat benyújtására: augusztus 8. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

178/2016.(VIII.08.)  h a t á r o z a t a 
a pavilon megvásárlásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásban fel 

nem tüntetett, 505 hrsz-on álló, mintegy 20 m2-es pavilon épület vonatkozásában vételi ajánlatot 
tesz az alábbiak szerint: 

a)  a pavilon vételára bruttó 2.000.000 Ft, melyet szerződéskötéskor, egy összegben fizet meg 
b) eladók vállalják a pavilon teljes elbontásának kivitelezését és annak költségét 
c) az eladók által megvásárlásra kerülő, étel árusítására alkalmas lakókocsi vonatkozásában a 
képviselő-testület 1 évre szóló közterület-használatot enged – melynek ellenértéke a vételár a) 
pontban történő meghatározása során már beszámításra került -. A további közterület-használat 
az irányadó rendeletünkben meghatározottak szerint fizetendő. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő szerződés 

megkötésére. 

 
 
Határidő: szerződéskötésre 2016. szeptember 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
179/2016.(VIII.08.)  h a t á r o z a t a 

az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ipoly-

Táj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi II. félévére vonatkozóan a tagdíjfizetési kötelezettség 
legfeljebb 60,- Ft/lakos/félév mértékben visszaállításra kerüljön.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az Ipoly-táj Területfejlesztési 
Társulást tájékoztassa. 

 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

180/2016.(VIII.08.)  h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat város területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan beérkezett 

véleményezések jóváhagyásáról  
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat város 
településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 3/2016. (I. 28.) határozatának 3) pontjában meghatározott partnerségi egyeztetésben 
résztvevők által visszaküldött vélemények közül az alábbi partnerek véleményét ismerte meg és 
fogadja el: 

21) Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály (Állami főépítész) 

22) Pest Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

23) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság  
24) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
25) Nemzeti Közlekedési Hatóság Út-és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és 

Forgalomszabályozási Osztály 
26) Nógrád Megyei Kormányhivatal  

Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
27) Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
28) Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság  
29) Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály 
30) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
31) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
32) Émász Zrt. 

 
2. A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Közgyűlés Elnökének véleményében foglaltakat 

megismerte. Balassagyarmat város közigazgatási területének egészére vonatkozóan a település 
övezeti területi mérlegét az alábbiak szerint határozza meg: 

- erdőgazdálkodási térség 616,6 ha 26,4% 
- mezőgazdasági térség 543,4 ha 23,4% 
- városias települési térség 1143,8 ha 49,0% 
- vízgazdálkodási térség 28,2 ha 1,2% 

összesen: 2332,0 ha 
3. A Képviselő-testület a Nyírjes, 8727/38 hrsz-ú földrészlet övezeti átsorolását nem támogatja, azt 

továbbra is „Erdő” besorolási övezetben kívánja megtartani. 
 



4. A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat tervezetének 48. § /4/ bekezdésének módosítását 
az alábbiak szerint javasolja:  

5. „/4/ A Balassagyarmat, Szügyi út 65., 3148/3 helyrajzi számú „hulladékudvar” megnevezésű 
földrészleten és a Szügyi út 67. szám, 064/8 hrsz-ú földrészleten veszélyes hulladék begyűjtése, 
ideiglenes tárolása végezhető.” 
 

6. A Képviselő-testület a Balassagyarmat, Ifjúság u. 2008. hrsz-ú ingatlanon összesen 14 db építési 
telket kíván kialakítani. A földrészletre vonatkozó övezeti besorolás: Lke, beépítési előírás: 
Z/K/40/300.  

 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy terjessze be a Balassagyarmat város 

településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan elkészült dokumentációt az állami 
főépítészhez végső szakmai véleményezésre.  

 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
181/2016.(VIII.29.)     h a t á r o z a t a 

a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről, 
a megszüntető megállapodás jóváhagyásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Ipoly 

Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás (székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
szám) megszüntetését a határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételekkel 
elfogadja, azzal egyetért.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetésről szóló, 
mellékletnek megfelelő tartalmú megállapodás aláírására. 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2016.(VIII.29.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 millió forint összegben 

visszatérítendő támogatást biztosít a Balassagyarmati Kábel Sportegyesületnek, az alábbi 
feltételek szerint: 
 
- a szerződés megkötésének határideje: 2016. augusztus 31. 
- a támogatási összeg a szerződéskötést követően az alábbi ütemezés szerint kerül átutalásra 

2016. augusztus 31-ig   3.000.000.- Ft 
2016. október 1-ig   3.000.000.- Ft 



2016. november 1-ig   3.000.000.- Ft 
2016. december 1-ig   1.000.000.- Ft 

 - a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2016. december 31. napjáig esedékes. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

183/2016.(VIII.29.)   h a t á r o z a t a 
az EFOP-3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az EFOP-
3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése felhívásra maximum 40 
millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a 
balassagyarmati Gamesz Családsegítő Központja által, az Önkormányzat támogatásával, a 
fejlesztés céljával összhangban lévő tevékenységének megvalósítása érdekében. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

184/2016.(VIII.29.) h a t á r o z a t a 
az EFOP- 3.3.2-16 a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat  

benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az EFOP- 
3.3.2-16 a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú pályázati felhívásra 
maximum 30 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön 
benyújtásra a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ közreműködésével megvalósítandó a 
köznevelést szolgáló fejlesztés érdekében. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
185/2016.(VIII.29.)    h a t á r o z a t a 

az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével tárgyú 
pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Palóc Vidék 

Fejlesztéséért Egyesületet, valamint a balassagyarmati Mozgáskorlátozottak Egyesületét, 
hogy az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 
tárgyú pályázaton részt vegyen. 

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

186/2016.(IX.12.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 

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.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
187/2016.(IX.12.) számú   h a t á r o z a t a 

pályázat benyújtásáról 
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

GZR-T-Ö-2016 kódszámú pályázatra, e-töltőpont kialakítása érdekében. 
 

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

  
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2016.(IX.12.) számú   h a t á r o z a t a 
szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról  

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

évi XXXVI. C. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a 15. számú szavazókör szavazatszámláló 
bizottsága tagjaivá BAGYIN BOGLÁRKA, 2660 Balassagyarmat, Liszt Ferenc utca 18. szám 
alatti lakost választja meg: 
 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
  
 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
189/2016. (IX. 29.) határozata 

a Településszerkezeti terv megállapításáról szóló 135/1999. (VI. 29.) határozat hatályon kívül 
helyezéséről 

 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat város 
településszerkezeti tervéről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg visszavonja 
a Településszerkezeti terv megállapításáról szóló 135/1999 (VI.29.) határozatát. 

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

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
190/2016. (IX.29.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi  
költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 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:  2016. szeptember 30. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
191/2016. (IX. 29.) határozata 

Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének véleményezéséről 
 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglalt 
tartalommal megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 

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

 
Határidő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

192/2016.(IX.29.)  h a t á r o z a t a 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási 
tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2017. 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 2017. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
2.500.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  2016. október 3. (a pályázathoz való csatlakozás) 
  2016. december 08. (a pályázat elbírálása) 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
        
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

193/2016.(IX.29.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft új felügyelő bizottsági tagjának 

személyére vonatkozó javaslattételéről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságának új tagjául Reznicsek Ferencné 2660 
Balassagyarmat, Tihanyi út 6. szám alatti lakost javasolja megválasztani. 

 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatot a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Non-profit Kft taggyűlésén terjessze elő, ennek megfelelően vegyen részt a 
döntéshozatalban és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: a 2. pont tekintetében 2016. október 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
194/2016. (IX. 29.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás 
hasznosításáról 

 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 

39. I. emelet 1. ajtószám alatti 35 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Mátyás Árpádné (szül.: 1940.; an.: Lakatos Margit) részére határozott időre 2016. augusztus 1. 
napjától 2017. július 31. napjáig – szociális alapon – bérbe adja.  

 
(2) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakás bérlőjét terhelik. 
 
(3) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 

Határidő:  a kiértesítésre: 2016. október 15. 
a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2016. október 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
195/2016. (IX. 29.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. fsz. 4. ajtószám alatti  
 lakás hasznosításáról 

 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 
39. fsz. 4. ajtószám alatti 32 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Varga János 
(szül.: Varga János; 1958.; an.: Kovács Mária) részére határozott időre, 2016. augusztus 27. 
napjától kezdődően 2017. augusztus 26. napjáig – szociális elvű lakbér megfizetése mellett – 
bérbe adja. 

 
(2)  A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

 
 
Határidő:  a kiértesítésre: 2016. október 15. 

a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2016. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
             
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
196/2016. (IX. 29.) határozata 

a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. II. lh. 3. em. 3. ajtószám alatti lakás  
bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 

9. II. lh. III. emelet 3. ajtószám alatti 48 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Kelnár 
Imréné (sz.: Deme Mária; Balassagyarmat, 1947.; an.: Csáky Margit) részére szociális alapú 
lakbér megfizetése mellett 2016. október  1-től kezdődően 2017. április 30-ig, bérbe adja az 
alábbi feltételekkel:   Társasház (2660 Balassagyarmat, Móricz Zs. út 9.) közös 
képviselőjével, Kasza Zoltánnal  kötött megállapodás alapján a Társasház felé fennálló 
199.920.- Ft vízdíjtartozást, a Társasház OTP Banknál vezetett 11741017-20014627-
00000000 számú bankszámlájára 2016. 10. 15-napjától kezdődően 2017. március 15. 
napjáig minden hónap 15. napjáig havi 30.000.- Ft-ot, azaz harmincezer forintot megfizet, 
2017. április 15. napjáig 19.920.- Ft-ot megfizet. 

 
Akár egyetlen részlet elmaradása esetén is a lakásbérleti szerződés megszűnik és a lakás 

kiürítési eljárás megindítását vonja maga után.  
 

A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: A kiértesítésre: 2016.október 15. 

   a szerződés megkötésére közjegyző előtt: 2016. október 31.     
Felelős:  Medvácz Lajos - polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
197/2016. (IX. 29.) 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 2016. augusztus 1-től 
kezdődően 2017. 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: 2016. október 15. 
                  A szerződés megkötésére: 2016. október 31. 
  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
198/2016. (IX. 29.) határozata 

a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 
megüresedő lakás hasznosításáról 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-
4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 72 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú 
lakásra költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó feladatok 
ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki. 

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

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

pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze 
be, azzal, hogy több érvényes pályázat esetén az elbírálásnál az önkormányzati fenntartású 
intézmények elsőbbséget élveznek. 

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

hasznosítására vonatkozóan. 
 

Határidő:  a pályázat kiírására 2016. október 10-15. között 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
199/2016.(IX.29.) határozata 

a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. január 01. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
200/2016. (IX.29.) határozata 

a Cserháthaláp 091/3 hrsz-ú ingatlan  
1347/9793 tulajdoni hányadának elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata tulajdonát képező Cserháthaláp 091/3 hrsz alatt felvett, a szántó művelési ágú, 



11,4352 ha területű ingatlan 1347/9793 tulajdoni részét (13,47 AK)  Borkó István László (sz: 
1965. an: Tolnai Mária) 2699 Szügy, Csalogány u. 9. szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel idegeníti el:  

a. a tulajdoni rész vételára: 600.000.-Ft + áfa  azaz: Hatszázezer forint + áfa, 
b. a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell 

megfizetni, 
c. az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
d. amennyiben a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII 

törvény alapján az elővásárlási jog jogosultja az elővásárlási jogával nem él, illetve a 
kifüggesztési eljárás során a vevőt elővásárlási jog jogosultja nem előzi meg. 

 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2016. november 15-ig megkötendő 

adásvételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: Kiértesítésre 2016. október 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
201/2016. (IX.29.) határozata 

a Pro Musica Alapítvány támogatásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Pro Musica Alapítvány számára a 
Zenei Világnapi Hangverseny megrendezéséhez szükséges fény- és hangtehnika bitósításának 
költségeihez és az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 40.000,- Ft, azaz 
negyvenezer forintos vissza nem térítendő 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: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
202/2016.(IX.29.) határozata 

az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács taglétszámának meghatározásáról és a tagok 
megválasztásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Környezetvédelmi Tanács tagjainak számát 7 főben állapítja meg, mellőzve egyúttal az egyes 
szektorok képviselőire vonatkozó arányok meghatározását. 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács jelenlegi tagjainak megbízását 
visszavonja, egyidejűleg 2016.szeptember 29. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az alábbi 
személyeket választja meg a Tanács tagjaivá: 
- Huszár Péter 
- Deák Sándor 
- Dénes Andrea 
- Demeter Gábor 
- Fényes Balázs 
- Görög Örs 



- Cseman Pál 
3. Az 1. pontban foglalt változást Balassagyarmat Város Környezetvédelmi Programján – annak 

felülvizsgálata során – át kell vezetni. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanácsot, hogy az elnök 

lemondására tekintettel tagjai közül válassza meg új elnökét, továbbá vizsgálja felül ügyrendjét és 
döntsön a szükséges módosításokat illetően. 
 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
203/2016. (IX.29.) határozata 

Szabad Európa Nyilatkozatról 
 
Balassagyarmat  önkormányzatának  képviselő-testülete  

a) kinyilvánítja, hogy elkötelezett Magyarország európai uniós tagsága mellett  
b) felkéri a polgármestert, hogy ezt képviselje önkormányzatokkal, a kormánnyal, nemzetközi 

szereplőkkel való tárgyalásai és nyilvános szereplései során; 
c) és kinyilvánítja, hogy saját munkája során is fontos szempontnak tekinti az uniós tagság melletti 

kiállást, 
d) fentiekkel összefüggésben kéri a gyarmati polgárokat, hogy Európa és benne Magyarország 

zsidó-keresztény kultúrája védelmében nyilvánítsanak véleményt a 2016. október 2-i 
népszavazáson. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

  
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
204/2016. (IX.29.) határozata 

az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével tárgyú 
pályázat benyújtásáról 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a városban működő 
civil szervezetek az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 
fejlesztésével tárgyú pályázaton részt vegyenek. 

 
2.  Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy amennyiben a pályázó civil 

szervezet pályázatának tartalma összhangban van a város Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, 
a támogató nyilatkozatot aláírja. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 

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

 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
205/2016. (IX.29.) határozata 

az Integrált Területfejlesztési Stratégia módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Területfejlesztési 
Stratégiáját az alábbiak szerint pontosítja: 

 
Megalapozó Vizsgálat 1.14.1 c) Alulhasznosított területek 
Balassagyarmaton, bár voltak a kialakult gazdasági terülteken üzem bezárások, a terültek 
újrahasznosítása részben megtörtént. Ezért gyakorlatilag nem beszélhetünk barnamezős területekről. 
Mindössze két önkormányzati tulajdonú barnamezős terület található a városban: régi ÁFOR kút 
telephelye (Vízi Zsigmond utca 1. hrsz: 1770), volt mesterséges megtermékenyítő telephelye (Szügyi 
út hrsz. 3148/5). Cél ezek hasznosítása, gazdasági, közösségi célú revitalizációja. Többségében 
viszont vannak a belterületen alulhasznosított, illetve használaton kívüli területek, melyeket az alábbi 
séma érzékelteti. Ezek mindegyike a településszerkezeti tervben, mint tervezett területfelhasználási 
változások jelennek meg. 

 
Önkormányzati tulajdonú barnamezős területek 

 
 

2.2.5 Zöld város akcióterület 
A zöld város célú fejlesztés tekintetében Balassagyarmat város teljes területe egy akcióterületnek 
minősül tekintettel arra, hogy a zöld felületek felújítására, egységes zöld felületi hálózat létrehozása a 
város valamennyi településrészében megoldandó feladatként jelentkezi. 

 
A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői: 

 

feladatcsoportok Projektek 
megnevezése 

output 
indikátor 
(kapacitás
) 

magvalósítá
s időszaka 

költségigény
, becsléssel 
MFt (nettó) 

finanszírozás
i forrás 

1
. 

Városi 
zöldterületek 
fejlesztése  

1.
1 

Zöldülő 
Balassagyarma
t 

10 ha 2016-2020 787 TOP 2.1 

2
. 

Kulturális és 
közösségi 
terek 
infrastrukturáli
s fejlesztése 

2.
1 

Közösségi 
fejlesztés a 
Balassagyarma
ti Helyi 
Akciócsoport 
által 

2 ha 2016-2020 787 TOP 7 

 



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések tegyék 
meg. 

 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
206/2016. (IX.29.) határozata 

külterületi földrészletek belterületbe vonásának kezdeményezéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település területével való 
tervszerű gazdálkodás érdekében, - a település rendezési tervével összhangban -  kezdeményezi az 
önkormányzati tulajdonú,  balassagyarmati, 0154/58., 0154/72., 0154/81., 0154/83., 0154/84., 
0154/86. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását. 

 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg; a 
termőföld védelméről szóló törvény szerint előírt jognyilatkozatokat írja alá, valamint a belterületbe 
vonáshoz szükséges költségeket megtervezve az önkormányzat költségvetési rendeletének soron 
következő módosításakor terjessze elő. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
207/2016.(IX.29.) határozata 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális 
Szennyvízrendszerrel kapcsolatos,2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 

Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló részére vonatkozóan, a gördülő 
fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza: 

a) A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Balassagyarmat Város 
Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2017-2031. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási-, 
valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  

b) Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, illetőleg az 
esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási rendszeren a 
beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák 
forrásait. 

c) A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően csak 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. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:a DMRV Zrt értesítésére: 2016. szeptember 30. 

 
 
 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
208/2016. (IX.29.) határozata 

a Balassagyarmati Ipari Park elektromos hálózatának az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. részére történő 
térítésmentes átadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmati Ipari 

Park elektromos hálózata előterjesztés mellékletében szereplő vagyonelemeinek az ÉMÁSZ 
HÁLÓZATI Kft. részére történő térítésmentes átadásával. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
szerződés aláírására. 

 
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
209/2016. (IX.29.) határozata 

lakossági kezdeményezés elvi támogatásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Balassagyarmat, Nádor u. 2. szám alatt található egykori vitézi székkapitányi ház megvásárlására 
és eredeti állapotába történő helyreállítására, az ahhoz kapcsolódó célok megvalósítására 
irányuló, előterjesztésben ismertetett lakossági kezdeményezést. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa Veres Vendel 

Szabolcs kérelmezőt. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. október 15. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
210/2016.(IX.29.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben, Magyarország 
Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján 

 
 „Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti  

Farkas Mihályné tagóvoda-vezetőt, óvodapedagógust 
Pintérné Péter Eleonóra tanárnőt 
Jancsó Péterné középiskolai tanárt 

 
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti      
 Franka Beáta karvezetőt, szolfézs-zeneelmélet tanárt 
 



„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti       
Dr. Szakács Zoltánné Dr. Kadosa Ildikó osztályvezető főorvost 

 
„ Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti 
 Taskó András általános iskolai tanárt 
 Benkő Zsoltnét a balassagyarmati Vitalitás Sportegyesület elnökségi tagját és a szabadidő 

szakosztály vezetőjét  
  
 „Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti  

Szabó Lászlóné mosónőt, vasalónőt 
Záhorszki Attiláné ápolónőt  

 
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti: 

a Palóc Triatlon szervező, rendező csoportját 
a FIDO Állatmentő Alapítványt 

 
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti  

Kajdy Norbert tű. törzszászlóst, a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság megbízott 
rajparancsnokát 

 
 „Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti  

Almásy Rebeka 
Bilák Máté 
Ispán Daniella 
Lavrik Jázmin 
Major Julianna 
Major Levente 
Ódor Vivien 
Szokolóczi Áron 
Vasas Bianka 
Velkey József 
Veres Anna Elánia  
Páris Áchim 
Hrahovszki Éva 
Szigeti Panna 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására. 
 

Határidő: 2016. október 23. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

211/2016.(IX.29.) számú   h a t á r o z a t a 
településszintű póttagok megválasztásáról  

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

évi XXXVI. C. törvény (továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése alapján – a 32/2014.(II.27.) és a 
72/2014.(VI.16.) határozatokkal megválasztott póttagokat – települési szinten erősíti meg 
tisztségében: 
 
DR. ANTAL JÓZSEF – Régimalom út 2. –  
OSZAGYÁN ORSOLYA – Rákóczi fejedelem u. 48. I/8. 
HONTI JÁNOSNÉ – Régimalom u. 17. 
JURTA PÉTER – Móricz Zs. u. 6/2. IV/1. 
OCSKÓ ILDIKÓ MÁRIA – Rákóczi fejedelem u. 96/A. I/4. 
KOLESZÁR KRISZTINA – Mauks Ilona u. 1. 



BÁRÁNY ISTVÁN – Béri B. Á. u. 16. 
HEVÉRNÉ TÁCSIK KLÁRA – Dózsa Gy. u. 18/B. 
KOPLÁNYI BALÁZS – Szent Imre u. 1. 
MARKÓ VILMOSNÉ – Madách liget 2. 3. IV/1. 
KOSZTRIHÁN ISTVÁNNÉ – Török I. u. 17. 
SZABÓ LÁSZLÓ – Kodály Z. u. 21. 
PÁLOK ISTVÁNNÉ – Radnóti u. 19. 
 
A Ve. 35. § (1) bekezdése alapján a póttag bevonásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője dönt. 
 

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. október 1. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

212/2016.(IX.29.) számú   h a t á r o z a t a 
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról  

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

évi XXXVI. C. törvény 35. § (1) bekezdése alapján  
a 3. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjává FÁBRI GÁBORNÉ, 2660 
Balassagyarmat, Jópalócok u. 13. szám alatti lakost,  
a 4. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjává HORTOBÁGYI HAJNALKA, 
Rákóczi fejedelem u. 98-126. A. lh. IV/7. ajtószám alatti lakost, 
az 5. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjává MRAVIKNÉ ORAVECZ ÁGOTA 
Szontágh P. u. 6/a. szám alatti lakost, 
a 6. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjává KISS JÁNOSNÉ Dózsa Gy. u. 7. 
II/6. szám alatti lakost választja meg.  
 
 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 Határidő: 2016. október 1. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
213/2016.(IX.29.) számú   h a t á r o z a t a 

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

évi XXXVI. C. törvény (továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése alapján településszintű póttagnak  
 
TÓTH ANITA – Madách liget 4. ép. III/3. 
IVÁN ANNA MÁRIA – Hunyadi u. 2. . 
GÁL JÁNOSNÉ – Liszt F. u. 11.. 
ANNUS RÉKA – Szontágh P. u. 9. 
POPPRE LILLA  – Jeszenszky K. u. 23. 2.a. 
MENDER LÁSZLÓ GÁBOR – Móricz Zs. u. 11. 
MAJDÁN BÉLA – Hunyadi u. 20.. 
BOGNÁR FERENCNÉ  – Jókai u. 38/A. 
LÁSZLÓKNÉ VALACH KATALIN – Bíró J. u. 36.  



SZTANCSIKNÉ SEBES KATALIN – Baross G. u. 16.  
ALMÁSI ZOLTÁN ZSOLT – Leiningen K. u. 17. 
CSERI LÁSZLÓNÉ – Bem u. 29.. 
DOROGI ZSUZSANNA – Móra F. u. 34.  
GERHÁT DÓRA – Batthyány u. 41. 
OCZOT JÁNOSNÉ – Batthyány u. 40. 
SCHUCHMANN ZSUZSANNA – Dózsa Gy. u. 1. II/8. 
MÉSZÁROS DORINA – Liszt F. u. 15. 
MÉSZÁROS ÉVA Madách liget 7. 3. lh. III/14. 
MÁTÉ ZOLTÁNNÉ – Blázsik K. u. 12. 
TŐZSÉRNÉ POPOVICS JOLÁN – Hunyadi u. 10. 
MENDER DIÁNA ÁGNES – Dózsa Gy. u. 9. IV/14. 
TELEK TIBOR – Árpád u. 19. 1.a. 
VIDOMUSZ TIBORNÉ – Bem u. 26. 
MAHOLÁNYI RENÁTA – Madách liget 13/2. 
BALÁZS MARGARÉTA – Dózsa Gy. u. 41/B. I/5. 
TERÉK GÁBORNÉ – Csokonai u. 4. 
FENYVES ZSUZSANNA – Rákóczi út 31. I/3. 
VIDA ATTILÁNÉ – Hétvezér u. 3. 
JAGYUTT ERIKA – Bajcsy-Zs. u. 12. 
HOLES ISTVÁNNÉ – Zeke K. u. 40. 
KIRI SÁNDORNÉ – Madách liget 2. ép. 2. lh. I/3. 
szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
A Ve. 35. § (1) bekezdése alapján a póttag bevonásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője dönt. 
 
 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. október 1. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

214/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú épületek 2017. évi felújítási 

tervének jóváhagyásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évre az önkormányzati 

tulajdonú épületek 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; 

• a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. és Dózsa Gy. út 41/B. szám alatti lakások gázfűtés 
korszerűsítése, 

 
mely célokra a képviselő-testület 20.000.000.- Ft előirányzatot biztosít a 2017. évi költségvetési 
rendeletben. 

 
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletében 

szerepeltesse az 1. pontban megállapított előirányzatokat. 
 Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
215/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 

2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és 
a hozzá tartozó önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja.  

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

Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
216/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015 – 2016 évi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015 – 2016 évi 
beszámolóját. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

217/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon történő 

sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához  
kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról és az ingatlan használatáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Imre 

Diáksport Egyesület (Székhely: 2600 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc utca 1. adószám: 18638552-
1-12) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat, Vízy 
Zsigmond u. 14. szám alatti 1763 hrsz-ú ingatlanon az MLSZ TAO pályázat keretében 
sportfejlesztési, tárgyi eszköz beruházást hajtson végre az alábbiak szerint:  

a) a nagy labdarúgó pályánál a két kispad közötti területen, nézőtér (lelátó) létesítése és 
lefedése, 

b) az öltöző északi homlokzatához kapcsolódó előtető építése, 
c) a Vizy Zs. utca felőli kerítés elbontása és új kerítés építése.  

 
2.) Az 1.) pont szerinti beruházással kapcsolatos költségekhez, és amennyiben szükséges az 

önerőhöz Balassagyarmat Város Önkormányzata nem járul hozzá. 
 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Imre 

Diáksport Egyesület a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező 
Balassagyarmat, Vízy Zsigmond u. 14. szám alatti 1763 hrsz-ú ingatlant az alábbi feltételek 
szerint használhassa: 

a) a Szent Imre Diáksport Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetséghez sportfejlesztési, 
tárgyi eszköz beruházás céljából benyújtott sikeres TAO pályázat alapján megvalósult 



pályavilágítás kiépítését és annak igazolását követően 10 (tíz) éves időtartamon keresztül, 
a fenntartási költségek viselése mellett térítésmentesen használhatja a megvalósult 
létesítményt. 

b) a térítésmentes használat feltételeit az Egyesület és Balassagyarmat Város 
Önkormányzata között megkötendő Együttműködési megállapodásban kell szabályozni. 

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

Határidő: a kiértesítésre 2016. november 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 2. ajtószám alatti lakás  

bérleti jogviszonyának rendezéséről 
(ifj. Jónás Jenő és Jónás Norbert) 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú 
önkormányzati rendelet 17. § alapján ifj. Jónás Jenő (szül.: an: ) és Jónás Norbert (szül.: an: ), 
mint Bérlőtársak részére, a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 2. ajtószám alatti 28 m2-es 
komfort nélküli komfortfokozatú lakást határozott időre, 2016. november 1. napjától 
kezdődően 2017. október 31. napjáig költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

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

Határidő: A kiértesítésre: 2016. november 15. 
A szerződés megkötésére: 2016. november 30. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

219/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
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 a 
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti – 32 m2 alapterületű komfortos 
komfortfokozatú lakást Baranyi Dezsőné (szül.:  an.: ) részére határozott időre, 2016. 
november 1. napjától kezdődően 2017. október 31. napjáig – szociális elvű lakáshasználati 
díj megfizetése mellett használatba adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik. 

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

 
Határidő: A kiértesítésre: 2016. november 15. 

A szerződés megkötésére: 2016. november 30. 



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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
a Rákóczi u. 31. szám alatti  1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség  

bérleti szerződés meghosszabbításáról  
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koplányi Zsolt  egyéni 

vállalkozóval a Balassagyarmat, Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú 244 m2 alapterületű 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja 
meg: 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2016. év október hó 1. napjától 2018. 
év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség bérleti díj összege: 1.886.340.-Ft/év + áfa, 
c) amennyiben a Bérlő vállalja a helyiség bérleti díj értékállóságának biztosítását, mely 

szerint az éves – nettó - bérleti díj mértéke automatikusan az előző évi fogyasztói árindex 
mértékének megfelelő összeggel emelkedik, 

d) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét hat havi egyenlő részletben 
köteles a Bérlő megfizetni,  

e) a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 
fizeti meg. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 

megkötésére. 
3.)  

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2016. november 15. 

 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

221/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
az Ipoly Erdő Zrt. és Balassagyarmat Város Önkormányzata között érvényben lévő – 

önkormányzati tulajdonú erdőterületek hasznosításával kapcsolatos - vagyonkezelési 
szerződés módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt szerződés módosítást 

elfogadja, mellyel a szerződés 1. számú melléklete kiegészül – a szerződés egyéb pontjainak 
változatlanul hagyása mellett - az alábbi ingatlanokkal: 

8711/1; 8711/2; 8733; 017/14 hrsz.-ú ingatlanok 
 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

szükséges intézkedéseket megtegye és a 44/2011. számú szerződést módosítsa. 
Határidő: 2016.november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
az egyes sportlétesítmények működtetésével kapcsolatos intézkedési terv  

megfogalmazásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat 

tulajdonában lévő Tóth László Teniszcentrum létesítményt a Balassagyarmati Tenisz Egyesület 
részére történő térítésmentes használatába adását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy az Egyesület elnökével a szükséges egyeztetéseket tegye meg és a használatba adásra 
vonatkozó megállapodás-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat 

tulajdonában álló Nagyligeti sportpályán található futófolyosó épületének külön helyrajzi számra 
helyezését, leválasztását. A leválasztást követően a képviselő-testület kezdeményezi a 
futófolyosó épületének a Vitalitás SE használatba adását. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy az Egyesület elnökével a szükséges egyeztetéseket tegye meg és a 
használatba adásra vonatkozó megállapodás-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a Balassagyarmati 

Fegyház és Börtön igazgatójával, valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetőjével a városi sportlétesítmények használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről. A 
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás-tervezeteket terjessze a 
képviselő-testület elé. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Városi Sportlétesítmények alapító 

okirata módosításának képviselő-testület elé való terjesztéséről. 
 

Felelős:   1.,2. és 3. pont tekintetében Medvácz Lajos polgármester 
                       4. pont tekintetében  dr. Varga Andrea  jegyző 

Határidő: 2016. decemberi képviselő-testületi ülés 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
223./2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 

INTERREG SK-HU pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szlovák Nemzeti Múzeummal 
partnerségben pályázatot kíván benyújtani az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében „Madách parks – Cultural and natural heritage” címmel. 

 
2.) A Képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez és megvalósításához szükséges önerőt, 

38.843,20 EUR-t, azaz 309,15 HUF/EUR árfolyamon számolva 12.008.375.- Ft-ot 2016. évi, 
2017. év 2018 és 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 

szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
4.) A Képviselő-testület az INTERREG SK-HU pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló 35/2016 (II.25) számon meghozott határozatát visszavonja 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
224/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 

INTERREG SK-HU pályázat keretében felújítandó Köztársaság téri Madách szobor 
elhelyezésének megváltoztatásáról 

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

vázrajz alapján jóváhagyja az INTERREG SK-HU pályázat keretében felújítandó Köztársaság téri 
Madách szobor elhelyezésének megváltoztatását.  
 

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

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
225/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 

az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának benyújtásával kapcsolatos 
döntések meghozataláról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Ipoly-Táj 

Területfejlesztési Társulás az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretében „Egy folyóban evezünk - Az Ipoly-völgy vonzerejének növelése az itt található 
természeti és kulturális értékekben rejlő potenciál kiaknázásával” című pályázatát. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez és megvalósításához szükséges – 

Balassagyarmat várost érintő – önerőt maximum 1.300.000.- Ft összegben költségvetésének 
terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 

partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
226/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 

INTERREG SK-HU pályázat benyújtásának támogatásáról  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program keretében „Ipoly centrum – Idegenforgalmi, vállalkozási centrum és látogatótér és 
konferencia központ” című pályázat benyújtását. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez és megvalósításához pénzügyi támogatást nem 
biztosít. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
227/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 

a BOSCO SZENT JÁNOS Szalézi Plébánia kérelmének támogatásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a BOSCO SZENT 

JÁNOS Szalézi Plébánia ( 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 41., képviseletében: Dóbiás Zalán 
plébános) - határozat mellékletében foglalt - kérelmet és 900.000.- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt kérelmező részére. 

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

támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon.  
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. november 15. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
a Springa dombi telkek értékesítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 3134/103 – 

111 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat elidegenítésre meghirdeti az alábbiak 
szerint:  
a) az ingatlanok induló bruttó vételára ( az adott telek terület alapján):  

 
3134/103.hrsz:  590m2    2.929.000 Ft      
3134/104.hrsz:  618m2    2.948.600 Ft    
3134/105.hrsz:  618m2    2.948.600 Ft    
3134/106.hrsz:  622m2    2.951.400 Ft    
3134/108.hrsz:  445m2    2.827.500 Ft    
3134/109.hrsz:  462m2    2.839.400 Ft 
3134/110. hrsz:  462m2    2.839.400 Ft    
3134/111.hrsz:  457m2    2.835.900 Ft    
 

b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlanok közműbekötésekkel nem rendelkeznek, az ivóvíz- szennyvíz, 

közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt 
terhelik;  

d) a vevő kifejezett nyilatkozata, hogy megismerte és elfogadja a közművesítési tervek és 
rendezési terv előírásait 

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 pályázat meghirdetésére 2016. november 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

229/2016.(X,27.)     h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 3148/5. hrsz-ú ingatlan Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

részére történő bérbeadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
balassagyarmati 3148/5. hrsz. alatt felvett, telephely, raktár megnevezésű, 1 ha 9324 m2 területű 
ingatlant Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft.-nek bérbe adja határozatlan időtartamra, bruttó 300.000 Ft/hó bérleti díj megfizetése 
ellenében, azzal a feltétellel, hogy: 
- a társaság az ingatlant székhelyként, tevékenységi körébe tartozó feladatai ellátása céljából 
használhatja és köteles legalább használatba vételkori állapotát megőrizni, biztosítani, továbbá a 
használattal kapcsolatos valamennyi költséget viselni 
- a társaság tudomásul veszi, hogy az ingatlan a határozat mellékletében foglaltak szerint 
megosztásra kerül, így a használat a megosztást követően a mellékletben megjelölt területre 
terjed ki 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés fenti tartalommal 

történő megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
230/2016.(XI.17.)     h a t á r o z a t a 

a Madách Imre Kollégium intézményvezetői megbízásának véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
balassagyarmati Madách Imre Kollégium köznevelési intézmény vezetésére – második ciklusban 
– Magyar Zoltán kapjon megbízást. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2016. november 18. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
231/2016.(XI.17.)     h a t á r o z a t a 

INTERREG SK-HU (Kalandozások ősök, hősök és legendák nyomán) pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipoly-táj Területfejlesztési 

Társulás főpartnersége mellett jóváhagyja az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében „Kalandozások ősök, hősök és legendák nyomán – avagy az 
Ipoly-Garam menti régió természeti, kulturális és történelmi értékeinek fejlesztése – Adventures 
ont he wake of forefathers, heros and legends – or doing joint development of the Ipoly/Ipel-
Garam/Hron region’s natural, cultural and historical endowments” címmel benyújtott pályázatot. 
 



2. A Képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez és megvalósításához szükséges önerőt, 6111,88 
EUR-t, azaz 309,95 HUF/EUR árfolyamon számolva 1.894.377.- Ft-ot 2016. évi, 2017. évi, 2018. 
és 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

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

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
232/2016.(XI.17.)     h a t á r o z a t a 

Az I. világháborús hadisírok rendbehozatalára vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) által – a Magyarországos fellelhető első világháborús 
hadisírok rendbehozata tárgyában – közzétett pályázati felhívásra, 100 %-os pályázati 
támogatási intenzitás mellett. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. november 18. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

233/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat város Helyi Építési Szabályzata módosításának kezdeményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Keripszol Bt 

kérelmét, továbbra is fenntartja a 180/2016.(VIII.08.) határozatában foglaltakat, nem kívánja 
bővíteni a veszélyes hulladék begyűjtését végző telephelyek számát.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a kérelmező Keripszol Bt tájékoztatására. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. december 05. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

234/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat településrendezési eszközeinek módosításáról és a 

Partnerségi egyeztetés szabályairól 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Helyi Építési 
Szabályzat mellékletét képező Szabályozási terv B2-5,6 szelvényszámú tervlapján a 15, 17 és 
18 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítását a jelenlegi Vt/Z/60/6,5-9,5/500 övezeti 
besorolásból Vt/SZ/60/6,5-9,5/500 övezetbe történő besorolásra.  



 
2. A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat tulajdonában lévő 15 és 17 hrsz-ú földrészletek 

összevonását. 
 
3. A Képviselő-testület az egyeztetési eljárásban résztvevők (Partnerek) körét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
-  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, 

-  Balassagyarmat város lakossága.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a településrendezési eszközök 1./ pont szerinti 

módosításának előkészítésére, és az egyeztetési eljárás lefolytatását követően a beérkezett 
vélemények Képviselő-testület elé történő beterjesztésére. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: - a telekösszevonás megrendelésére: 2016. november 30. 

                 - a településrendezési eszközök módosításának előkészítésére: 2017. január 31. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

235/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t a 
a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő területbérleti szerződésről    

a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú (Nádor utcai sportpálya) ingatlanon 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. (1013 

Budapest, Krisztina krt. 55. adószám: 10773381-2-44) részére a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú 
beépítetlen terület megnevezésű 1 ha 8181 m2 alapterületű ingatlanon lévő antenna torony 
területét 200 m2 t az alábbi feltételekkel adja bérbe:  
a) a bérleti szerződés időtartama 2016. december 05. napjától 2020. december hó 31-ig szól, 

azzal, hogy amennyiben Balassagyarmat Város Önkormányzata a szerződés lejárta előtt fél 
évben belül a szerződés megszűntetése iránti igényét nem jelzi, úgy a szerződés 2024. 
december hó 31-ig automatikusan meghosszabbodik,   

b) a terület bérleti díja 2016. december 05-től kezdődően 1.321.260.-Ft/év + áfa,  
c) az éves bérleti díj összege minden évben automatikusan, az előző évi fogyasztói árindexnek 

megfelelően változik, 
d) amennyiben egy harmadik fél a toronyra betelepülési szándékát jelzi, úgy a Magyar Telekom 

Nyrt. jóváhagyásával Balassagyarmat Város Önkormányzata állapodik meg a fizetendő bérleti 
díjról. A harmadik fél az önkormányzatnak fizeti meg a bérleti díjat, 

e) a Magyar Telekom Nyrt. – saját költségére – köteles Magyarországon akkreditációval 
rendelkező laboratóriummal az átjátszó állomás által kibocsátott sugárterhelés bemérését 
ötévente elvégeztetni és az erről szóló jegyzőkönyvet és szakmai állásfoglalást 
Balassagyarmat Város Önkormányzata részére átadni és a mindenkor hatályos 
jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértéket köteles betartani.  

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

fenti feltételek szerinti szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2016. december 05. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami 

működtetésbe vételével összefüggő, feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, a jogok 
és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodások, valamint az érintett ingatlanokra 

vonatkozó vagyonkezelési szerződések megkötéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a 
Balassagyarmati Tankerületi Központtal az önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, a jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről.  

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonkezelési szerződést köt a 

Balassagyarmati Tankerületi Központtal, a balassagyarmati 1649/2. hrsz-ú, 11. hrsz-ú, 1377. 
hrsz-ú, 1835/106. hrsz-ú, 625. hrsz-ú. és 374/1. hrsz-ú ingatlanok köznevelési feladat ellátását 
szolgáló részeinek ingyenes vagyonkezelésbe adásáról.  

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a Salgótarjáni 

Tankerületi Központtal az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami 
működtetésbe vételével összefüggő, feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, a jogok és 
kötelezettségek átadás-átvételéről.  

 
4. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonkezelési szerződést köt a 

Salgótarjáni Tankerületi Központtal a balassagyarmati 1496. hrsz-ú és 1497. hrsz-ú ingatlanok 
köznevelési feladat ellátását szolgáló részeinek ingyenes vagyonkezelésbe adásáról.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-4 pontban foglalt szerződések 

megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére és a szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2016. december 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

237/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti 

610/1/A/6 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség  
bérleti szerződés meghosszabbításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága részére -2001. február hó 1. napjától- 
bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti 610/1/A/6 hrsz-ú a 121 m2 alapterületű 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja 
meg: 

e) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. év február hó 1. napjától 2019. 
év január hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  

f) a helyiség bérleti díj összege: 1.932.975.-.Ft/év + áfa, 
g) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a Bérlő köteles megfizetni, 
h) az óvadék összege a korábbi szerződés szerint megfizetett 363.000.-Ft. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 

megkötésére. 



 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a kiértesítésre: 2016. december 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

238/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 

(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 lakást Berkiné Surányi Etelka (szül.: an.: ) részére, határozott időre: 2016. 
december 1. napjától 2017. november 30. napjáig – szociális alapon – bérbe adja.  

 
(2) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik. 
 
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  a kiértesítésre: 2016. december 15. 

a szerződés megkötésére: 2016. december 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

239/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
a Balassagyarmat, Madách liget 1. C. lh. III. emelet 2.  

ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 

1. C. lh. III. emelet 2. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Hernádi 
Attila (szül.: an.: ) részére határozott időre, 2016. december 1. napjától kezdődően 2017. 
november 30. napjáig – szociális elvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja azzal a 
feltétellel, hogy a DMRV ZRT-nél a felmondott fogyasztási szerződését helyreállítja, és a 
mellékvízmérőre kötött fogyasztási szerződést 2017. április 30. napjáig bemutatja a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Építéshatósági Osztályához. 

 
(2)  A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 

Határidő:  a kiértesítésre: 2016. december 15. 
a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2016. december 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

240/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
a Balassagyarmat, Madách liget 17. II. emelet 2. ajtószám alatti  



lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 

17. II. emelet 2. ajtószám alatti 52 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Sárközi 
Gáborné (szül. név: sz.: an.: ) részére szociális alapú lakbér megfizetése mellett 2016. 
november 1-től kezdődően 2017. október 31-ig, 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: 2016. december 15. 
                     A szerződés megkötésére: 2016. december 31. 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

241/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8 

hrsz-ú 465 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Kürti 
János (szül: an: )  szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel elidegeníti: 
a) az ingatlan vételára bruttó 900.- Ft/m2, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram 

közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt 
terhelik, 

d) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4 
éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására – a 465 m2 
területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali 
nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 
 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. január 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2016. december 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

242/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/9 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, a 

Balassagyarmat, Nyírjes 5234/9 hrsz-ú 465 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant 
a megtekintett állapotban, Kürti Gabriella (szül: an: ) szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel elidegeníti: 
a) az ingatlan vételára bruttó 900.- Ft/m2, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 



c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram 
közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt 
terhelik, 

d) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4 
éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására – a 465 m2 
területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali 
nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 
 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. január 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2016. december 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

243/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/10 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, a 

Balassagyarmat, Nyírjes 5234/10 hrsz-ú 466 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, 
ingatlant a megtekintett állapotban, Jakus Norbert (szül: an: ) szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel elidegeníti 
a) az ingatlan vételára bruttó 900.- Ft/m2, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram 

közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt 
terhelik, 

d) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4 
éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására – a 465 m2 
területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali 
nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 
 

2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. január 31-ig megkötendő 
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  

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

Határidő: a kiértesítésre 2016. december 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

244/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
a balassagyarmati 1676/A/2. és hrsz. és a balassagyarmati 1676/A/3. hrsz. alatt felvett ingatlan 

tulajdonjogának megszerzéséről 
 



(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dőrr Zsolt, Lukácsa 
Szilvia és Dobiásik Sándor János tulajdonát képező, balassagyarmati 1676/A/2. hrsz. alatt 
felvett, 59 m2 területű, természetben 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 54. fsz. 2. 
ajtószám alatt található lakás tehermentes tulajdonjogát ajándékozás jogcímén, tudomásul véve, 
hogy a tulajdonjog megszerzésétől kezdődően az ingatlannal kapcsolatos minden költség és 
kötelezettség az önkormányzatot terheli. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gál Lászlóné sz. 
Pintér Éva Cecília, Pintér István, Pintér György és Dr. Becsághné Juhász Mária Magdolna 
tulajdonát képező, balassagyarmati 1676/A/3. hrsz. alatt felvett, 59 m2 területű, természetben 
2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 54. fsz. 2. ajtószám alatti lakás tehermentes 
tulajdonjogát ajándékozás jogcímén, tudomásul véve, hogy a tulajdonjog megszerzésétől 
kezdődően az ingatlannal kapcsolatos minden költség és kötelezettség az önkormányzatot 
terheli. 
 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződések aláírására. 
 
Határidő:  2017. március 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

245/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t  
az Intézményi Tanácsba történő delegálásról 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 73§-a alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata területén működő 
intézményi tanácsokba Filip Szabinát (született:  ) delegálja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
246/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 

„Az Ifjúság Úti Óvodás Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány támogatásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte „Az Ifjúság Úti Óvodás 
Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány részére az óvodás gyermekeik környezetének, minél 
komfortosabb érzetének kialakítása érdekében, az udvari játékaik korszerűsítéséhez szükséges 
költségek fedezetére 100.000,- Ft, azaz százezer 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: 2016. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 



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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

247/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 
a Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Nyitnikék Tagóvoda 

alapítványának a „Gyermekeinkért” Alapítvány számára Jótékonysági Előadóest 
megrendezéséhez, a programmal kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 20.000 Ft-os, 
azaz húszezer 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: 2016. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
248/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához való  
csatlakozásról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Magyar Kézilabda 

Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához és pályázatot nyújt be a Városi 
Sportcsarnok felújítására, maximum 26.565.717 Ft támogatási igénnyel. (A teljes beruházási 
összeg maximum bruttó 37.951.024 Ft.) A Képviselő-testület nyertesség esetén vállalja a teljes 
beruházási összeg 30%-ának megfelelő összeg gazdagodási előleg címen történő megfizetését az 
MKSZ felé. 

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

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről, valamint a maximum 1.897.552 Ft pályázati biztosíték befizetéséről. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
249/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 

az EFOP-3.3.2-16 – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázattal 
kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a EFOP-3. 3.2-

16 – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat megvalósítása 
érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma és az önkormányzat fenntartásában 
működő Központi óvoda együttműködési megállapodást kössön.  

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

 



Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

250/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 
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 Blaskó Panna, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (anyja neve: lakcím: ) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 

 
3. A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 

 
4. 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 4. pont tekintetében 2016. december 13. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

ALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

251/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 
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 Dudás Bence, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (anyja neve: lakcím: ) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 

 
3. A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 

 
4. 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 4. pont tekintetében 2016. december 13. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

252/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 
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 Hodászi Dominika, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (anyja neve: lakcím: ) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 

 
3. A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 

 
4. 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 4. pont tekintetében 2016. december 13. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
253/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 

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 Petrovszki Petra Virág, a Kiss Árpád Általános Iskola 

nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: lakcím: ) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

 
3. A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 

 
4. 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 4. pont tekintetében 2016. december 13. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
254/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 

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 Varga Vivien, a Dózsa György Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (anyja neve: lakcím: .) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában. 

 
3. A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 

 
4. 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 4. pont tekintetében 2016. december 13. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
255/2016.(XI,24.)     h a t á r o z a t 

Koplányi Jánosnénak a Szent Erzsébet Idősek Otthonában való elhelyezése elutasítása ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona 
Intézményvezetőjének által átruházott hatáskörben, 2016. november 7. napján hozott határozatát   

m e g v á l t o z t a t j a, 
és Koplányi Jánosnénak (születési hely, idő: anyja neve: szám alatti lakos, továbbiakban: Kérelmező ) 
–a Szent Erzsébet Idősek Otthonában való elhelyezését 

j ó v á h a g y j a. 
 
E határozat jogerős, ellene államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
 
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Balassagyarmati Törvényszéktől 
(továbbiakban: Bíróság) lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet 
Balassagyarmat Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani. Felhívom az ügyfél figyelmét, 
hogy a Bíróság az ügyfél kérésére a felülvizsgálati kérelem elbírálása során tárgyalást tart.  
 

I N D O K O L Á S 
 

Koplányi Jánosné (születési hely, idő: anyja neve: továbbiakban: Kérelmező) lakik: 2016. október 10-
én nyújtotta be elhelyezési kérelmét a Szent Erzsébet Idősek Otthona (továbbiakban: Intézmény) 
részére. 
 
Az intézményvezető munkatársai révén 2016. október 25-én elvégezte az elővizsgálatot, mely során 
az Értékelő Adatlap is kitöltésre került. A háziorvos és az intézményvezető pontszámai összesen 28 
pontot tettek ki, mely szerint idősotthoni elhelyezésre nem jogosult, hisz a 40 pontot nem éri el, így 
házi segítségnyújtásban részesülhet. 
 
Az intézményvezető 2016. november 7-én kelt döntésében értesítette a Kérelmezőt, hogy a fentiek 
miatt illetve egyéb körülmények sem állnak fenn, így kérelme elutasításra került.  
 
A Kérelmező, az intézményvezető döntésével szemben 2016.november 11-én fellebbezést nyújtott be 
Balassagyarmat Város Polgármesterének címzett levelében. Megfogalmazása szerint betegségei 
miatt idősotthoni elhelyezésre szorul. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központot 
(továbbiakban: Központ) jelölte ki a felülvizsgálat elvégzésére, akik ismételten kitöltötték az értékelő 



lapot. A felülvizsgálat eredményeképp a háziorvos és a Központ által elvégzett pontozás összesen 46 
pontot tett ki, mely alapján idősotthoni elhelyezés nyújtható. 
 
Ezen felülvizsgált értékelő lap alapján az Intézmény fogadni tudja a kérelmezőt. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Szoctv.) 
94/A. (3) bekezdése alapján az intézményvezető döntése ellen a fenntartó képviselő-testületnél lehet 
jogorvoslattal élni,a döntésről való értesítéstől számított 8 napon belül. 
 
A felülvizsgált gondozási szükségletre vonatkozó értékelő lap a határozathoz csatolásra került.  
 
A Képviselő-testület határozatát a Szoctv. és a gondozási szükséglet valamint egészségi állapoton 
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 36/2007. (XII.21.) 
SZMM rendelet 4.§ (1), illetve 3. számú melléklet vonatkozó rendelkezései alapján hozta meg.  
 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 4§ (2) d) pontja 
alapján az Intézménybe való felvételi kérelemről az intézményvezető dönt, mellyel szemben benyújtott 
jogorvoslatról a 4§ (2) a) pontja alapján a képviselő-testület dönt. 
 
A Képviselő-testület a bírósági felülvizsgálati jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése alapján biztosította. 
 
A Képviselő-testület a Ket. 72. §-ának (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján az ügyfelet a 
rendelkező részben tájékoztatta arról, hogy e határozat bírósági felülvizsgálatának esetén kérheti a 
Bíróságot, hogy az ügy elbírálása során tárgyalást tartson.  
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

256/2016.(XII.21.)  h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: a kiértesítésre: 2016. december 31. 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

257/2016.(XII.21.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
megkötésre kerülő együttműködési megállapodást. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 



 
 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
258/2016. (XII.21.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezéséről 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Balassagyarmati Központi Óvoda (továbbiakban: Óvoda) maximális gyermek létszámának 
túllépését a 2016/2017. nevelési év december hónaptól, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25. § (7) (továbbiakban: Nkt.) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, a Nkt. 4. 
számú melléklete rendelkezései alapján engedélyezi. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről az Óvoda vezetőjét 
tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmet arra, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a 
gyermeklétszámok év közbeni alakulását és amennyiben a Nkt. alapján további fenntartói 
engedély megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék 
be a fenntartóhoz. 

 
Határidő: 2016. december 22. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
259/2016. (XII. 21.) határozata 

a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 31. tetőtér 2. ajtószám  
alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
(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.: 1970.; an.: Dénes Ilona) részére határozott 
időre 2016. december 16. napjától 2017. december 15. napjáig költségelvű lakbér megfizetése 
mellett bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakás bérlőjét terhelik. 
 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. január 15. 

a lakásbérleti szerződés megkötésére:  2017. január 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
260/2016. (XII. 21.) határozata 

a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint  2. ajtószám alatti  
lakás bérleti jogviszonyának rendezésére 



 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 
8. földszint 2. ajtószám alatti 34 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Jónás 
Józsefné (szül.: Gáspár Ella, 1949.; an.: Kovács Ilona) részére 2017. január 1. napjától kezdődően, 
szociális alapon, 2017. december 31. napjáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakás bérlőjét terhelik. 

 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre: 2017. január 15. 

a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. január 31. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
261/2016. (XII. 21.) 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 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást Rácz Krisztián (szül.: 1982.; an.: Oláh Gizella) és Rácz Krisztiánné (szül.: 
1987.; szül név: Kovács Kitti; an: Lakatos Mária) részére 2017. január 1. napjától kezdődően  2017. 
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: 2017. január 15. 

 a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. január 31. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
            
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
262/2016. (XII. 21.) határozata 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakás  
bérleti jogviszonyának rendezéséről 

(Oláh Gyula) 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi 
u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Oláh Gyula (sz.: 
Ludányhalászi, 1939.; an.: Oláh Sarolta) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2017. január  
1-től kezdődően 2017. április 30-ig, bérbe adja az alábbi feltételekkel: 

a) 2017. január 31. napjáig a hulladékszállítási díjtartozás kiegyenlítését követően a 
Városüzemeltetési Kft.-től a nullás igazolást 2017. február 15-ig bemutatja a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztályához. 

b) Amennyiben: 
- időközben lakásmegüresedés történik és az a bérlő részére felajánlható, a Képviselő 

– testület új döntést hoz, 



- a Balassagyarmat Város Önkormányzata által felkínált cserelehetőséget nem 
fogadják el, akkor a határozott idejű szerződés lejáratát követően az 
önkormányzatnak nincs elhelyezési kötelezettsége a lakásban lakókkal szemben. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 

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

Határidő: A kiértesítésre: 2017.  január 15. 
a szerződés megkötésére: 2017. január 31.     

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
263/2016. (XII.21.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 7. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 (Katona Csilla) 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú önkormányzati 
rendelete alapján a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 7. ajtószám alatti 40 m2-es 
komfortos komfortfokozatú lakást Katona Csilla (szül.: Katona Csilla, Kaposvár, 1963. 05. 22.; an.: 
Czirják Mária részére, határozott időre, 2017. január 1. napjától kezdődően 2020. december 31. 
napjáig, ezen belül a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnél fennálló munkaviszonyáig költségelvű 
lakbér megfizetése mellett bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

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

 
 

Határidő: A kiértesítésre:      2017. január 15. 
A szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2017. január 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

264/2016.(XII.21.)  h a t á r o z a t a  
a helyi iparűzési adóról szóló 40/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/B. §-ában foglaltaknak- felülvizsgálta a 2017. január 1-jén 
hatályos helyi iparűzési adóról szóló 40/2013.(XII.02.) önkormányzati rendeletét és megállapította, 
hogy az a Htv. 7. § g) pontjában foglaltaknak megfelel.   
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2016.(XII.21.)  h a t á r o z a t a  
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 39/2013.(XII.02.) önkormányzati rendeletének 

felülvizsgálatáról 



 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/B. §-ában foglaltaknak- felülvizsgálta a 2017. január 1-jén 
hatályos magánszemélyek kommunális adójáról szóló 39/2013.(XII.02.) önkormányzati rendeletét és 
megállapította, hogy az a Htv. 7. § g) pontjában foglaltaknak megfelel.   

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
266/2016. (XII.21.) 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, Trivent Kft. (székhelye: 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor utca 16., adószám: 
25558201-2-12, cégjegyzékszám 12 09 009543) részére, az alábbi feltételekkel adja bérbe: 

a. a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. január hó 15. napjától 2017. 
év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,  

b. a helyiség kezdő bérleti díja: 45.000.-Ft/hó + áfa, 
c. az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának (berendezési 

tárgyak javítása, pótlása, wc helyiség átalakítása) költsége a bérlőt terheli, annak 
megtérítésére a Kft. nem tarthat igényt.  

d. 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: kiértesítésre: 2016. december 31. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
267/2016. (XII.21.) határozata 

a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 
 a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból a fsz. 12. 
számú, 24 m2 alapterületű (volt Büfé) helyiséget a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. Észak-Magyarországi Régió (3300 Eger Bródy Sándor utca 2) részére 
Balassagyarmat városában, valamint a térségben élő magánszemélyek, vállalkozók, egyesületek 
részére nyújtandó ingyenes pályázati tájékoztatás, tanácsadás céljából az önkormányzati 
tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004 (V.21.) önkormányzati rendelete 4§ (2) 
bekezdésében foglaltak alapján térítésmentesen használatba adja az alábbi feltételekkel:  

 A szerződés időtartama határozott időtartamra, 2017. év január hó 01. napjától 2017. év 
december hó 31. napjáig terjed. 

 A helyiség működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai a Széchenyi 
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t terhelik. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést 

megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye. 
 



Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre 2016. december 31.  
  
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
268/2016. (XII.21.) határozata 

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

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MIL-ESZ TEXTIL Kft. (2660 

Balassagyarmat, Arany J. u. 64. sz. adószám: 23277249-2-12) által benyújtott bérbevételi 
ajánlata alapján bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 
m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget az alábbi feltételekkel: 

a. a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. év január hó 01. napjától 
2017. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  

b. a helyiség éves bérleti díja  1.039.370.-Ft + áfa (Br:110.000.-Ft/hó), 
c. a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, háromhavi bérleti 

díjnak megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása, 
d. 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 2016. december 31. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
269/2016. (XII.21.) határozata 

a Kossuth u. 1.szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Pannónia típusú motorkerékpár 
kiállítás) használati szerződésének meghosszabbításáról 

 
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 az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004 (V.21.) 
önkormányzati rendelete 4§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a Balassagyarmat és Térsége 
Fejlesztési Közalapítvány részére, Pannónia típusú motorkerékpár kiállítás céljára 
térítésmentesen használatba adja határozott időtartamra, 2017. év január hó 01. napjától 2019. 
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: 2016. december 31. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

270/2016. (XII.21.) számú 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 2017. 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: 2016. december 31. 
       3. pontban: folyamatos 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

  
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
271/2016. (XII.21.) számú 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 2017. 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: 2016. december 31. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

272/2016. (XII.21.) számú határozata 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat Kirendeltsége 2016. 

évi beszámolójának jóváhagyására 
 



Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete ( Balassagyarmati Területi 
Szervezete) 2016. évre vonatkozó beszámolóját, a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
273/2016.(XII.21.) határozata 

a Vodafone Magyarország Zrt –vel kötendő bérleti szerződésről    
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 376/4 hrsz-ú ingatlanon lévő -Magyar Telekom Nyrt. által 
létesített- távközlési toronyra a Vodafone Magyarország Zrt. mobilszolgáltatással kapcsolatos 
berendezéseket telepítsen, abban az esetben, amennyiben a Vodafone Magyarország Zrt. 
2016. december hó 31. napjáig becsatolja a Magyar Telekom Nyrt. hozzájáruló nyilatkozatát. 

 
2. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 376/4 hrsz-ú területből (a Magyar 

Telekom Nyrt. részére bérbe adott terület északi oldalával határosan) 160 m2 területet a 
határozat mellékletét képező helyszínrajzon ábrázoltak szerint bérbe ad az alábbi feltételekkel: 
a) a bérleti szerződés időtartama 2017. január 01. napjától 2020. december hó 31-ig szól, 

azzal, hogy amennyiben Balassagyarmat Város Önkormányzata a szerződés lejárta előtt fél 
évben belül a szerződés megszűntetése iránti igényét nem jelzi, úgy a szerződés 2024. 
december hó 31-ig automatikusan meghosszabbodik,   

b) a terület bérleti díja 2017. január 01-től kezdődően 1.169.550.-Ft/év + áfa,  
c) az éves bérleti díj összege minden évben automatikusan, az előző évi fogyasztói 

árindexnek megfelelően változik.  
 

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

 
Határidő: kiértesítésre 2016.december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
274/2016. (XII.21.) határozata 

a helyi autóbusz-közlekedés ellátásához kapcsolódó háromoldalú megállapodás módosításáról 
 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és az önkormányzat között fennálló háromoldalú megállapodás módosítását. 

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

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
275/2016.(XII.21.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8.721.000 forint összegben vissza 
nem térítendő támogatást biztosít a Balassagyarmati Kábel Sportegyesületnek, az alábbi feltételek 
szerint: 

- a szerződés megkötésének határideje: 2016. december 23. 
- a támogatási összeg a szerződéskötést követően 2016. december 31-ig kerül átutalásra 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
276/2016. (XII. 21.) határozata 

a Cseperedő Óvodáért Alapítvány támogatásáról 
 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cseperedő Tagóvoda 
alapítványának a Cseperedő Óvodáért Alapítvány számára az óvodába járó gyermekek részére, a 
mozgásfejlesztés minél hatékonyabbá tétele érdekében csúszda állvány megvételéhez, kapcsolódóan 
felmerült költségek fedezetére 100.000 Ft-os, azaz százezer 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: 2016. december 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
277/2016. (XII.21.) határozata 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  100.000.-Ft összegben 

támogatja a Országos Mentőszolgálat Alapítványt a Balassagyarmati  Mentőállomás 
fejlesztése érdekében. Az alapítvány számlaszáma: CITI  bank 10800007-68164029 

  
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
278/ 2016. (XII. 21.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2016 – 2020 között lakásgazdálkodási 
koncepciójának elfogadásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának 2016 – 2020. évekre vonatkozó lakásgazdálkodási koncepcióját, melynek 
elsődleges céljaként fogalmazza meg, az önkormányzati lakásállomány karbantartásáról, felújításáról, 
állagának megóvásáról való gondoskodást, az e határozat 2. pontjában foglaltak alapján. 
 
2./ A Képviselő – testület a fenti célok elérése érdekében: 
 

- szükségesnek tartja a vegyes tulajdonú ingatlanok számának csökkentését, alacsony 
komfortfokozat esetén vegyes tulajdon megszüntetését 

- önkormányzati tulajdonú lakások karbantartásáról, állagmegőrzéséről való gondoskodást, a 
bérlők folyamatos bevonásával és szükség esetén felügyeletével.  

- a bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások tartós önkormányzati tulajdonban tartását 
határozza el 

-  felülvizsgálja a hatályos lakásrendeletét és a  lakások és helyiségek bérletére valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény által 
biztosított elvek alapján szélesebb skálán történő lakbér megállapítást határoz el 

- szükségesnek tartja éves – akár több éves - felújítási tervet készíteni, melyben elsődlegesen 
az e határozat 3. pontjában megjelölt – tartóan önkormányzati tulajdonban lévő lakások 
felújítására kell törekedni, melynek elsődleges forrása a lakások elidegenítéséből, illetve 
lakbérekből származó bevétel 

- az e határozat 3. pontjában megjelölt lakásokat megelőzően a felújítás más lakások esetében 
csak akkor indokolt, ha ott súlyos állagromlás, élet – vagy balesetveszély áll fenn 

- folyamatosan fel kell számolni a meg meglévő szükséglakásokat ( különös tekintettel a 
Csonttelepre), valamint a gazdaságosan fel nem újítható ingatlanokat,   

- más célú hasznosításra jelöli ki a Bajcsy út 9 és Bajcsy út 8., Rákóczi u. 7-9, 25-27. továbbá a 
Palóc ligetben található lakást 

- a kintlévőségek behajtása érdekében folyamatos és következetes intézkedésekkel fellép 
 
3. A Képviselő – testület az alábbi lakásokat tartósan önkormányzati tulajdonban kívánja tartani: 
 Dózsa Gy. u. 39. 

Dózsa Gy. u. 41 – 41/B 
Patvarc u. 20. 
Patvarc út 1. 
bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások 
Ipolyjáró út 2 – 4. szám alatti lakások 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
279/2016.(XII.21.) határozata 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos beszámoló elfogadásáról 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
működésével kapcsolatos beszámolót elfogadja.   



 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert beszámolóban ismertetett helyzet kapcsán 

esetlegesen szükségessé váló intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
280/2016.(XII.21.) határozata 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátásának, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlásának 

Állami Számvevőszék általi ellenőrzéséről történő tájékoztatás elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának, valamint 
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlásának Állami Számvevőszék általi 
ellenőrzéséről szóló tájékoztatót elfogadja.   
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét, hogy a 
társaság legfőbb szervének soron következő ülésére terjessze elő a társaság javadalmazási 
szabályzatának felülvizsgálatát. 
 

3. A Képviselő-testület felhívja a társaság felügyelő bizottsága elnökének figyelmét a Felügyelő 
bizottság ügyrendjének elkészítésére és jóváhagyás érdekében a Társaság legfőbb szerve elé 
terjesztésére. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
281/2016. (XII.21..) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői bérének emelésére tett 
kezdeményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. legfőbb szerve felé az Kft ügyvezetője, BERECZK Edit 
munkabére 2017. január 1. napjától havi bruttó 560.000.- forintban való megállapítását. 
 

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

Határidő: 2016. december 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
282/2016.(XII.21.) határozata 

a balassagyarmati 736/2, 748, 764/4, 3166/6., 3166/7., 3166/10., 3166/17.,és 3167/9. hrsz-ú 
ingatlanok megvásárlásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonában álló  

- balassagyarmati 736/2. hrsz alatt felvett, irodaház megnevezésű, 3872 m2 területű,  

- balassagyarmati 748. hrsz alatt felvett, közterület megnevezésű, 2282 m2 területű, 

- balassagyarmati 764/4. hrsz alatt felvett, telephely megnevezésű, 1 ha 3141 m2 területű, 

- balassagyarmati 3166/6. hrsz alatt felvett, ipari park megnevezésű, 862 m2 területű, 

- balassagyarmati 3166/7. hrsz alatt felvett, ipari park megnevezésű, 3130 m2 területű, 

- balassagyarmati 3166/10. hrsz alatt felvett, ipari park megnevezésű, 2146 m2 teületű, 

- balassagyarmati 3166/17. hrsz alatt felvett, ipari park megnevezésű, 5596 m2 területű, 

- balassagyarmati 3167/9. hrsz alatt felvett, saját használatú út megnevezésű, 1906 m2 területű 
ingatlanokat a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-től oly módon, hogy a vételár a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek a Balassagyarmat Város Önkormányzatával 
szemben fennálló kölcsöntartozása és járulékai összegével egyező összegben kerül 
megállapításra és a teljesítés beszámítással történik.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés fenti tartalommal 
történő megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
283/2016. (XII.21.) határozata 

a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetője bérének meghatározásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő 
Kft. ügyvezetőjének bérét 2017. január 1. napjától havi bruttó 500.000.- Ft-ban állapítja meg. 

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

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
284/2016. (XII.21.) határozata 

a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetője bérének meghatározásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyarmati Média Non-profit 

Kft legfőbb szerve, a társaság ügyvezetőjének Házy Attilának a bérét 2017. január 1. napjától 
havi bruttó 290.000 forintban állapítja meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
285/ 2016. (XII.21.) határozata 

a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal egységes szerkezetben jóváhagyja a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodást. 
 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési megállapodás 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a megállapodás aláírására 2017. január 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
286/2016.(XII.21.) határozata  

a 2015. évi Ifjúsági Alap címen támogatásra biztosított összeg 
felosztásáról szóló beszámoló elfogadására 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2015. évre 
Ifjúsági Alap címen biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

287/2016.(XII.21.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Tenisz Egyesülettel kötendő használati szerződésről  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 

balassagyarmati 332. hrsz-ú és balassagyarmati 330. hrsz-ú ingatlannak a határozat mellékletét 
képező szerződés tervezet szerinti részét a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel a 
Balassagyarmati Tenisz Egyesület használatába adja az egyesület alapszabályában megjelölt 
sport tevékenység végzése céljára.   

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

  
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

288/2016.(XII.21.)    h a t á r o z a t a 
a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról 

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

alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület 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: 2017. január 10.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
289/2016. (XII.21.) határozata 

a nappali ellátás biztosításáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Sztv.) 65/F§-ában 
megjelölt alapellátás ( továbbiakban: Ellátás) biztosításának megszervezésére vonatkozó tájékoztatót. 
 
2./ A Képviselő-testület kezdeményezi a Nógrád Megyei Kormányhivatalnál a törvényességi 
felhívásban rögzített határidő meghosszabbítását, a TOP-4.2.1.-15-NG1-2016-00012 kódszámú 
pályázatról születő döntés meghozataláig, illetve nyertesség esetén annak megvalósításáig. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: szerződéskötésre 2016. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
290/2016. (XII.21.) határozata 

a Szociális és gyermekvédelmi főigazgatósággal való szerződéskötés jóváhagyásáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális és 
gyermekvédelmi Főigazgatósággal a Szent Erzsébet Idősek Otthonában biztosított fogyatékosok 
bentlakásos ellátására vonatkozóan szerződés megkötését 2017. január 1. napjától a fogyatékos 
férőhelyek időskorú férőhelyre való átminősítésének lezárásig. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
291/2016.(XII.21.) határozata 

Medvácz Lajos Ferenc polgármester illetményének megállapításáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és a (4) bekezdés d) pontja alapján 
Medvácz Lajos Ferenc polgármester illetményét 2017. január hó 1. napjától bruttó 698.000.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
292/2016.(XII.21.) határozata 

Medvácz Lajos Ferenc polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Medvácz Lajos 
Ferenc polgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 104.700.-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
293/2016.(XII.21.) határozata 

Csach Gábor Lóránt alpolgármester illetményének megállapításáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Csach Gábor Lóránt 
alpolgármester illetményét 2017. január hó 1. napjától bruttó 628.200.-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
294/2016.(XII.21.) határozata 

Csach Gábor Lóránt alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Csach Gábor Lóránt 
alpolgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 94.200.-Ft/hó összegben állapítja 
meg. 
 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

295/2016.(XII.21.)  h a t á r o z a t a 
 "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
ORAVECZ TIBOR 

részére, 
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 

kitüntető címet adományozza. 
 
 
2. A kitüntetés átadására 2017. 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: 2017. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

296/2016.(XII.21.)   h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
CSEGEZI TAMÁSNÉ TÉGLÁS MÁRIA  

részére 
a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 



2. A kitüntetés átadására 2017. 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: 2017. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

297/2016.(XII.21.)   h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
NAGY MÁRTA  

részére 
a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2. A kitüntetés átadására 2017. 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: 2017. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

298/2016.(XII.21.)   h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
DR. SZÉP JÓZSEF  

részére 
a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2. A kitüntetés átadására 2017. 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: 2017. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

299/2016.(XII.21.)   h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
TÓTH ANDRÁS  

részére 
a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2. A kitüntetés átadására 2017. 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: 2017. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
300/2016. (XII.21.) határozata 

a „Horváth Endre” díj adományozásáról 
  
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tornyos Márton festőművész, 
grafikust - erőteljes színhatású expresszív festészeti munkásságáért, sok műfajban alkotott, magas 
színvonalú tevékenységének elismeréseként, művészi érzékenységének kifinomult technikákkal való 
közvetítéséért – „Horváth Endre” díjban részesíti. 
 
 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2017. évi Megyei Madách-
ünnepség keretében rendezett ünnepségen adja át.  
 
Határidő: 2017. január 31.  
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 
 


