
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
2017. év 

 
1/2017.(I.26.) Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
 
2/2017.(I.26.) a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
3/2017.(I.26.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. tetőtér 8. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

szerződésének rendezéséről 
 
4/2017.(I.26.) a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. ajtószám alatti lakóingatlan további hasznosításáról 
 
5/2017.(I.26.) a Deák F. u. 17. szám alatt lévő helyiségek (garázsok) hasznosítására az Ipoly-völgyi 

Különleges Mentőegyesület részére 
 
6/2017.(I.26.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról a Madách Irodalmi 

Társaság részére 
 
7/2017.(I.26.) a balassagyarmati 590/2 hrsz alatti ingatlan értékesítéséről 
 
8/2017.(I.26.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 

módosításáról 
 
9/2017.(I.26.) a tanuszoda létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
10/2017.(I.26.) elővásárlási jog gyakorlásáról 
 
11/2017.(I.26.) a Városi Bölcsődével kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
12/2017.(I.26.) a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel közművelődési megállapodás 

megkötéséről 
 
13/2017.(I.26.) a Balassagyarmati Kórusalapítvánnyal közművelődési megállapodás megkötéséről 
 
14/2017.(I.26.) a Pro Musica Balassagyarmat Alapítvánnyal közművelődési megállapodás 

megkötéséről 
 
15/2017.(I.26.) a VITALITÁS Sportegyesülettel kötendő használati szerződésről 
 
16/2017.(I.26.) az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
17/2017.(I.26.) az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
18/2017.(I.26.) az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
19/2017.(I.26.) az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
20/2017.(I.26.) a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

21/2017.(II.23.) a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 



 
22/2017.(II.23.) a Balassagyarmat Városi Bölcsőde beszámolójának jóváhagyásáról 
 
23/2017.(II.23.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyásáról 
 
24/2017.(II.23.) a Madách Imre Városi Könyvtár beszámolójának jóváhagyásáról 
 
25/2017.(II.23.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
26/2017. (II. 23.) intézményi térítési díjakhoz kapcsolódó önköltség meghatározásáról 
 
27/2017.(II.23.) a Kulturális Bizottság által 2016. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és 

egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
28/2017. (II.23.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. földszint 7. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
29/2017.(II.23.) a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
30/2017. (II. 23.) a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. III. emelet 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 

 
31/2017. (II.23.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
32/2017. (II. 23.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. I. em. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 

rendezéséről 

 
33/2017. (II. 23.) Intézményi Tanácsba történő delegálásról 
 
34/2017.(II.23.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról 
 
35/2017. (II.23.) a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
36/2017. (II. 23.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
37/2017.(II.23.) a CHOKI-BO Kft-vel a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre kötött 

helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a helyiség 
további használatáról 

 
38/2017.(II.23.) a Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú Egyesülettel történő közművelődési 

megállapodás megkötéséről 

 
39/2017.(II.23.) az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulással történő közművelődési megállapodás 

megkötéséről 

 
40/2017.(II.23.) a “Kicsi Vagyok én Közhasznú Alapítvánnyal történő közművelődési megállapodás 

megkötéséről 
 
41/2017. (II.23.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról 
 
42/2017. (II.23.) az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 
43/2017.(II.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017. évi „Balassagyarmat Közösségéért” díj és 

a „Fiatal Példakép” kitüntetéseinek adományozására 
 



44/2017.(III.10.) az EFOP-3.3.4-17 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése 
az informális és non-formális tanulásban című pályázat benyújtásával kapcsolatos 
döntések meghozataláról 

 
45/2017.(III.10.) a Rainbow Üzletlánc Kft-vel a Rákóczi u. 25. szám alatti, 1583/A/1 hrsz-ú helyiségre 

kötött helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a 
helyiség további használatáról 

 
46/2017.(III.10.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 282/2016.(XII.21.) 

számú határozata módosításáról 
 
47/2017.(III.10.) a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatásáról 
 
48/2017.(III.30.) Balassagyarmat Város Városkártya Programról 
 
49/2017.(III.30.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
50/2017.(III.30.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
51/2017.(III.30.) kedvezményes mikrohitel biztosításának támogatására 
 
52/2017.(III.30.) a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 
 
53/2017.(III.30.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
54/2017.(III.30.) a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 
 
55/2017.(III.30.)  köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
56/2017.(III.30.) az önkormányzati tulajdonú temető üzemeltetéséről 
 
57/2017.(III.30.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
58/2017.(III.30.) a Balassagyarmat Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
59/2017.(III.30.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának a rendezéséről 
 
60/2017.(III.30.) a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
61/2017.(III.30.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
62/2017.(III.30.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő használaton kívüli 

ingatlanok 2017. évi gyommentesítéséről 
 
63/2017.(III.30.) a 2016. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
64/2017.(III.30.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
65/2017.(III.30.) Termelői Közösség létrehozásáról 
 
66/2017.(III.30.) a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 
pályázat elbírálásáról 

 



67/2017.(III.30.) Egyezmény jóváhagyásáról 
 
68/2017.(III.30.) a Szent Erzsébet Idősek Otthonában ellátottakkal kötendő megállapodások 

jóváhagyására 
 
69/2017.(IV. 18.) a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium intézményátszervezésével kapcsolatos 

véleményének kialakításáról 
 
70/2017.(IV.18.) a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésével kapcsolatos 

véleményének kialakításáról 
 
71/2017.(IV.18.) a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményátszervezésével 

kapcsolatos véleményének kialakításáról 
 
72/2017. (IV.18.) a RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

intézményátszervezésével kapcsolatos véleményének kialakításáról 
 
73/2017. (IV.18.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ  alapító okiratának módosításáról 
 
74/2017.(IV.27.) a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos 
vélemény kialakításáról  

 
75/2017.(IV.27.) a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatával 

kapcsolatos vélemény kialakításáról 
 
76/2017.(IV.27.) a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatával 

kapcsolatos vélemény kialakításáról  
 
77/2017.(IV.27.) a Madách Imre Kollégium intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemény 

kialakításáról  
 
78/2017.(IV.27.) a Balassagyarmati Sportintézmények 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
79/2017.(IV.27.) a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
80/2017.(IV.27.) ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásáról (3183/8 hrsz-ú 

ingatlan) 

 
81/2017.(IV.27.) a Balassagyarmat 029/18 hrsz-ú ingatlan 975/21153 tulajdoni hányadának 

elidegenítéséről 

 
82/2017.(IV.27.) a Kertész István Alapítvány támogatásáról  
 
83/2017.(IV.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
84/2017.(IV.27.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. II. lh. 3. em. 3. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 

 
85/2017.(IV.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 

rendezéséről (Oláh Gyula) 
 
86/2017.(IV.27.) a Városgondnokság intézményvezető munkakör betöltéséről 
 
87/2017.(IV.27.) a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázat 

benyújtásáról 

 
88/2017.(IV.27.) szociális tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 



89/2017.(IV.27.) a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrszú ingatlanon történő 
sportfejlesztési beruházásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról és az ingatlan 
használatáról 

 
90/2017.(IV.27.) kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges nyilatkozat megadásáról 
 
91/2017.(V.25.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona igazgatói pályázatának elbírálásáról 
 
92/2017.(V.25.) a Balassagyarmat Városi Bölcsőde igazgatói pályázatának elbírálásáról 
 
93/2017.(V.25.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2016. évi beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
94/2017.(V.25.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
95/2017.(V.25.) a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 
 
96/2017.(V.25.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 
 
97/2017.(V.25.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
98/2017.(V.25.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-vel megkötésre kerülő szerződések 

jóváhagyásáról 
 
99/2017.(V.25.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft alapító okiratának kiegészítéséről 
 
100/2017.(V.25.) a Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számáról 
 
101/2017.(V.25.) a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2017. évi igényléséről 
 
102/2017.(V.25.) a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
103/2017.(V.25.) a 2017. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi 

támogatások meghatározásáról 
 
104/2017.(V.25.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról 
105/2017.(V.25.) a Balassagyarmati 1630 hrsz-ú ingatlanra a PALÓC Nagykereskedelmi Kft-vel kötött 

helyiségbérleti szerződés felmondásáról 
 
106/2017.(V.25.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő használaton kívüli 

ingatlanok 2017. évi gyommentesítéséről  
 
107/2017.(V.25.) a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
108/2017.(V.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 

2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
109/2017.(V.25.) a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
110/2017.(V.25.) a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról 
 



111/2017.(V.25.) a BSE Palóc Farkasok utánpótlás Sport Egyesület által a Balassagyarmat 3192/1 hrsz-
ú ingatlanon történő 2017-2018 évre szóló TAO fejlesztéshez tulajdonosi hozzájárulás 
megadására 

 
112/2017.(V.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2016.(VI.21.) számú 

határozata módosításáról 
 
113/2017.(V.25.) a DMRV Zrt kérelmének elbírálásáról 
 
114/2017.(V.25.) a Balassagyarmat 021/1 és 018/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonására 
 
115/2017.(V.25.) a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete kérelmének elbírálásáról 
 
116/2017.(V.25.) az Ipolypart és Nádor utca menti sportterület szabályozásának módosításáról 
 
117/2017.(V.25.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról a Nyugat-Nógrád 

Térségfejlesztő Nonprofit Kft részére 
 
118/2017.(V.25.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról az Idősügyi 

Modellprogram részére 
 
119/2017.(VI.20.) az EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
120/2017.(VI.20.) a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának 

lebonyolításához kapcsolódó többlet-forrásigény biztosításáról 
 
121/2017.(VI.20.) a Balassagyarmat 055/6 hrsz-ú ingatlan napelem park céljára történő bérbeadásáról 
 
122/2017.(VI.29.) a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
123/2017.(VI.29.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 
124/2017.(VI.29.) a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2017. évi támogatására 

biztosított előirányzat felosztásáról 
 
125/2017.(VI.29.) az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyelet biztosításáról 
 
126/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, 350/3 hrsz-ú földrészlet megnevezésének módosításáról 
 
127/2017.(VI.29.) kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges döntések meghozataláról 
 
128/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. fsz. 5. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
129/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
130/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 4. B. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
131/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
132/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 

meghosszabbításáról (Sasvári István és Sasvári Istvánné) 
 
133/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
134/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Régi út 16. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról 



 
135/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5226 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
136/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/3 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
137/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
138/2017.(VI.29.) a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiség hasznosításáról 
 
139/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, 1340 hrsz-ú és az 1338 hrsz-ú ingatlanból részterület 

elidegenítéséről 
 
140/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 18. (510/A/1 hrsz-ú) ingatlan hasznosításáról 
 
141/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat, Kossuth L. út 35. fsz.1. és fsz. 2. ajtószám alatti lakások 

elidegenítéséről 
 
142/2017.(VI.29.) az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2017. évi 

elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
143/2017.(VI.29.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2016/2017. nevelési évben 

történő engedélyezéséről 
 
144/2017.(VI.29.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési év 

indításakor történő engedélyezéséről 
 
145/2017.(VI.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ipoly Erdő Zrt. és 

Balassagyarmat Város Önkormányzata között érvényben lévő – önkormányzati 
tulajdonú erdőterületek hasznosításával kapcsolatos – vagyonkezelési szerződés 
módosításáról 

 
146/2017.(VI.29.) út elnevezéséről 
 
147/2017.(VI.29.) út elnevezéséről 
 
148/2017.(VI.29.) utca elnevezéséről 
 
149/2017.(VI.29.) a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 

tárgyú pályázatok benyújtásáról 
 
150/2017.(VI.29.) a TOP-1.1.1-16 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról 
 
151/2017.(VI.29.) a Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtásáról 
 
152/2017.(VI.29.) a TOP-3.1.1-16 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 
153/2017.(VI.29.) a Kulturális Bizottság által 2017. évben a sportfeladatok ellátására biztosított összeg 

felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
154/2017.(VI.29.) Iparterület bővítéséhez és a déli összekötő út létesítéséhez szükséges földterületek 

megvásárlásáról 
 
155/2017.(VI.29.) a Balassagyarmat 064/13 és 064/14 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 
 
156/2017.(VI.29.) a Nyírjesi 8727/38 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
157/2017.(VI.29.) emlékkő elhelyezéséről 
 



158/2017.(VI.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról 

 
159/2017.(VI.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata ideiglenesen szabad pénzeszközeinek 

hasznosításáról 
 
160/2017.(VI.29.) a víziközmű vagyont érintő tájékoztató elfogadásáról 
 
161/2017.(VIII.25.) a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
 
162/2017.(VIII.25.) a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Helyi Kamarai 

Választási Bizottságába történő delegálásról 
 
163/2017.(VIII.25.)a Városi Sportcsarnok hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
164/2017.(VIII.25.) a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre kötött bérleti szerződés 

megszüntetéséről 
 
165/2017.(VIII.25.)az intézményvezetői illetmények rendezéséről 
 
166/2017.(VIII.25.) a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 
 
167/2017.(VIII.25.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesülettel való együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
 
168/2017.(VIII.25.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesületnek folyósított támogatás 

átütemezéséről 
 
169/2017.(VIII.25.) a Helyi identitás és kohézió erősítése – TOP-5.3.1-16 tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
170/2017.(VIII.25.) a TOP-1.1.1-16 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról szóló 

150/2017.(VI.29.) határozat módosításáról 
 
171/2017.(VIII.25.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-vel megkötésre kerülő szerződések 

jóváhagyásáról 
 
172/2017.(VIII.25.) az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Egyesület 2017. évi működésének 

támogatásáról 
 
173/2017.(IX.27.) a Teleki u. 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 

szerződés meghosszabbításáról 
 
174/2017.(IX.27.) a Cserhát Print Kft. tulajdonában lévő Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/B. szám alatti 

509/2 hrsz-ú ingatlan megvételéről 
 
175/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/9 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
176/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/10 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
177/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat 021/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról a Bátrak Frizbi Sport Egyesület 

részére 
 
178/2017.(IX.27.) intézményi átszervezésről 
 
179/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
180/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 



 
181/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 123. fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
182/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
183/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
184/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. földszint 2. ajtószám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
185/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Zichy út 7. fsz. 1. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 

rendezéséről 
 
186/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló 

lakás hasznosításáról 
 
187/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. ajtószám alatti lakóingatlan további hasznosításáról 

szóló 4/2017.(I.26.) határozat módosításáról 
 
188/2017.(IX.27.) Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2016. 

évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
189/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat Ipolypart és Nádor utca menti sportterület településrendezési 

eszközeinek módosítására vonatkozóan beérkezett véleményezések jóváhagyásáról 
 
190/2017.(IX.27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
191/2017.(IX.27.) a Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 
192/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról 
 
193/2017.(IX.27.) az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Egyesület 2017. évi működésének 

támogatásáról 
 
194/2017.(IX.27.) a Vak Bottyán utca ivóvíz- és szennyvíz bekötés költségtérítéséről 
 
195/2017.(IX.27.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető 

munkakörének betöltésére irányuló pályázati felhívásról 
 
196/2017.(IX.27.) a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 
197/2017.(IX.27.) a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 
198/2017.(IX.27.) a 2017. évi önkormányzati lakásfelújításról 
 
199/2017.(IX.27.) a Balassagyarmat-Újkóvár – Koláre (Kóvár) (Sk) közötti Ipoly-híd megvalósításáról 
 
200/2017.(IX.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 
 
201/2017.(X.26.) a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról 
 
202/2017.(X.26.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/5 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
203/2017.(X.26.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/6 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
204/2017.(X.26.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/11 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 



 
205/2017.(X.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
206/2017.(X.26.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
207/2017.(X.26.) a Balassagyarmat, Arany J. út 1. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
 
208/2017.(X.26.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 
209/2017.(X.26.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról 
 
210/2017.(X.26.) a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 
 
211/2017.(X.26.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 

módosításáról 
 
212/2017.(X.26.) Zoltánné Járja Orsolya végleges áthelyezéséhez való hozzájárulás 
 
213/2017.(X.26.) a Szent Imre SE-vel való együttműködési megállapodás megkötésére 
 
214/2017.(X.26.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesülettel való együttműködési 

megállapodás megkötésére 
 
215/2017.(X.26.) az önkormányzati tulajdonú épületek 2018. évi felújítási tervének jóváhagyásáról 
 
216/2017.(X.26.) a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 

elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat 
benyújtásáról 

 
217/2017.(XI.17.) 2017. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 
 
218/2017.(XI.17.) pályázat benyújtásáról 
 
219/2017.(XI.17.) pályázat benyújtásáról 
 
220/2017.(XI.17.) elővásárlási jogról való lemondásról 
 
221/2017.(XI.17.) bérleti szerződés jóváhagyásáról 
 
222/2017.(XI.30.) a RIDENS Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról 
 
223/2017.(XI.30.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 

(Pálok Szilvia) 
 
224/2017.(XI.30.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 

(Szenográdi Anna) 
 
225/2017.(XI.30.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 

(Hodászi Máté) 
 



226/2017.(XI.30.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 
(Oláh Rikárd) 

 
227/2017.(XI.30.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 

(Varga Marcell) 
 
228/2017.(XI.30.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 

(Szilveszter Júlia Blanka) 
 
229/2017.(XI.30.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 

(Viszkok Fanni) 
 
230/2017.(XI.30.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 

(Robb Jázmin Virág) 
 
231/2017.(XI.30.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázatának 

elbírálásáról 
 
232/2017.(XI.30.) a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
233/2017.(XI.30.) a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött ellátási szerződés 

felülvizsgálatáról 
 
234/2017.(XI.30.) a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyásáról 
 
235/2017.(XI.30.) a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
236/2017.(XI.30.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/13 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
237/2017.(XI.30.) a Balassagyarmat, Balassa u. 4. szám alatti 1539 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
238/2017.(XI.30.) a Balassagyarmat, Nyírjes, 8735 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
239/2017.(XI.30.) a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
 
240/2017.(XI.30.) a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelmi rendelet megalkotásáról 
 
241/2017.(XI.30.) a káptalanfüredi tábor hasznosításáról 
 
242/2017.(XI.30.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 
 
243/2017.(XI.30.) a helyi autóbusz-közlekedés ellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 
 
244/2017.(XII.21.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel 

támogatásáról 
 
245/2017.(XII.21.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról Dr. Szabó András 

részére 
 
246/2017.(XII.21.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Jakus Julianna) 
 
247/2017.(XII.21.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Ifj. Szakács László) 
 
248/2017.(XII.21.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Gyócsy Géza) 
 
249/2017.(XII.21.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Házy Attila) 
 



250/2017.(XII.21.) a „Horváth Endre” díj adományozásáról (Csernák Edit és Németh Árpád) 
 
251/2017.(XII.21.) Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 

Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2018. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
252/2017.(XII.21.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 
253/2017.(XII.21.)  a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
254/2017.(XII.21.)  a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű 

nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
255/2017.(XII.21.) a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
256/2017.(XII.21.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
257/2017.(XII.21.) a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat 

Kirendeltsége 2017. évi beszámolójának jóváhagyására 
 
258/2017.(XII.21.)  a Balassagyarmati Tankerületi Központ „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére” elnevezésű-, KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra 
benyújtandó, Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dózsa György 
út 17. sz. 1377 hrsz. alatti ingatlant érintő pályázat benyújtásának és 
megvalósításának támogatásáról 

 
259/2017.(XII.21.)  a Balassagyarmati Tankerületi Központ „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére” elnevezésű-, KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra 
benyújtandó, Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bajcsy-
Zsilinszky út 7. sz. 11 hrsz. alatti ingatlant érintő pályázat benyújtásának és 
megvalósításának támogatásáról 

 
260/2017.(XII.21.) a Balassagyarmati Tankerületi Központ „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére” elnevezésű-, KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra 
benyújtandó, Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő Régimalom út 
2. számú, 374/1 hrsz. alatti ingatlant érintő pályázat benyújtásának és 
megvalósításának támogatásáról 

 
261/2017.(XII.21.) a Balassagyarmati Tankerületi Központ „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére” elnevezésű-, KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra 
benyújtandó, Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő Május 1 út 2. 
számú, 1835/106. hrsz. alatti ingatlant érintő pályázat benyújtásának és 
megvalósításának támogatásáról 

 
262/2017.(XII.21.)  a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásáról 
 
263/2017.(XII.21.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek nappali ellátása szociális 

alapszolgáltatás szakmai programjának jóváhagyásáról 
 
264/2017.(XII.21.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott időskorúak Gondozóháza ellátás 

szakmai programjának jóváhagyásáról 
 
265/2017.(XII.21.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott szociális étkeztetés szakmai 

programjának jóváhagyásáról 
 
266/2017.(XII.21.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona keretében biztosított fogyatékos személyek otthona 

szakosított ellátás szakmai programjának jóváhagyásáról 



 
267/2017.(XII.21.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek otthona szakosított ellátás 

szakmai programjának jóváhagyásáról 
 
268/2017.(XII.21.)  a Balassagyarmat, Baltik F. u. 9. fsz. 1. ajtószám alatti lakás további hasznosításáról 
 
269/2017.(XII.21.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási Szabályzatának 

megismeréséről 
 
270/2017.(XII.21.)  a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
 
271/2017.(XII.21.)  a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezetőinek jutalmazásáról 
 
272/2017.(XII.21.)  a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetőinek jutalmazásáról 
 
273/2017.(XII.21.) a Nyugat-Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 
 
274/2017.(XII.21.) a Nyugat-Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerződés 

megkötéséről 
 
275/2017.(XII.21.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2017.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának  
jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterület-
felügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - 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 
2/2017.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti  
lakás lakásbérleti jogviszonyának 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.: ; an.: a) részére 2017. február 1-től 2018. január 
31-ig – szociális elvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja. 

 
(2) 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 ellenőrizze Imre Pétert, és erről a szolgálat tájékoztassa az Önkormányzatot. 

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

Határidő:  a kiértesítésre:      2017. február 15. 
a lakásbérleti szerződés megkötésére:   2017. február 28.  

az udvari árnyékszék pótlására:   2017. április 30. 

Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
             a (2) bekezdés tekintetében Dr. Varga Andrea jegyző 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2017.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. tetőtér 8. ajtószám alatti lakás  
lakásbérleti szerződésének rendezéséről 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. 

A. tetőtér 8. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást 
szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből:  

 
Dr. Zsarnai Réka (sz:  an: ) aneszteziológus szakorvos részére költségelvű lakbér megfizetése 
mellett, 2017. február 1. napjától  kezdődően 2019. január 31. napjáig, 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:    2017. február 15. 
                   A szerződés megkötésére:  2017. február 28. 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2017.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. ajtószám alatti lakóingatlan  

további hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Vizy Zs. út 20. 

(Hrsz: 1760) ajtószám alatti 119 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásingatlant 
(családi házat) Jónás Gábor (szül. hely, idő:  an.: ), és Jónás Gábor (szül. név: Jónás Gábor; szül. 
hely, idő: ; an.: ), részére határozott időre, 2017. március 1. napjától kezdődően 2018. február 28. 
napjáig –  48.909 Ft /hó lakbér megfizetése mellett – bérbe adja, az alábbi feltételekkel: 

 
a) 2017. február 20. napjáig minden tartozást kiegyenlítik a két lakás (2660 Balassagyarmat, 

Rákóczi u. 27. I. emelet 2., és a 2660 Balassagyarmat, Vizy Zs. út 20.) tekintetében, melyről a 
szükséges igazolásokat 2017. február 20. napjáig be is nyújtják a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztályához. 
A Bérlők az ingatlant megtekintett állapotban veszik át, így a bérlők az ingatlan állapotával 
kapcsolatban egyéb igényeket a későbbiekben nem támaszthatnak. 

 
b) A Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. I. emelet 2. ajtószám alatti lakást visszaadják 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak, és a lakásra fennálló 
mindennemű tartozást kiegyenlítik 2017. február 20. napjáig, melyről a szükséges igazolásokat 
szintén benyújtják a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztályának. A fenti ingatlanból kijelentkeznek, 
amennyiben ezt 2017. február 20. napjáig nem teszik meg, akkor Balassagyarmat Város 
Önkormányzata él a kényszerkijelentés jogával. 

 
c) Amennyiben az 1. a) és az 1. b) pontban foglalt kötelezettségeknek nem tesznek eleget, akkor 

Balassagyarmat Város Önkormányzata megindítja az ingatlanok kiürítési eljárását, illetve a 
tartozások jövedelemből történő letiltását. 



 
d)  A bérleti jogviszony létesítésének feltétele, hogy  ifj. Jónás Gábor 600.000 Ft, azaz hatszázezer 

forint befizetését vállalja maximum 6 havi részletben bérleti jog megváltása címén 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára. Erre nézve 
közjegyzői okirat készül, melynek költségét Bérlő viseli. 

 
e) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőket terhelik. 

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

Határidő:  –    a kiértesítésre: 2017. február 5.  

− a tartozások kiegyenlítésére, illetve a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. I. emelet 2. 
ajtószám alatti lakásból történő kijelentkezésre 2017. február 20. 

− a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. március 1. 

− az 1. a) illetve az 1. b) pontban foglaltak nem teljesítése esetén a kiürítési eljárás 
megindítására, illetve a tartozások jövedelemből történő letiltására: 2017. március 31. 

− az 1. d) pont tekintetében az ellenérték megfizetésére a határozat közlésétől számított 
6 hónap, de legkésőbb 2017. augusztus 31.  

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
a Deák F. u.17. szám alatt lévő helyiségek (garázsok) hasznosítására 

 az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület részére  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

Balassagyarmat, Deák F. u. 17. szám alatti, 1649/1 hrsz-on lévő kettő garázs helyiséget, 
megtekintett állapotban az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó Környezet- és 
Természetvédelmi Egyesület (székhely: 2673 Csitár, Major u. 4. adószám: 18649019-1-12) részére 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő 
helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján polgárok 
védelméhez, katasztrófa-elhárításhoz kapcsolódó eszközök tárolása céljára térítésmentesen 
használatba adja az alábbi feltételekkel:  
 
 A szerződés időtartama határozott időtartamra, 2017. év február hó 01. napjától 2020. év január 

hó 31. napjáig szól. 
 A helyiségek működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai az Egyesületet terhelik. 
 A szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja. 
 A helyiségek rendeltetésszerű használatba történő hozatalának költsége, vagyonvédelmi 

beruházások (ajtók javítása, ablakokra rácsok elhelyezése, riasztórendszer telepítése) az 
Egyesületet terhelik.  

 A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle 
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a használati szerződést megkötésére és az 
ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.  

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre 2017. február 01.  

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2017.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 

 a Madách Irodalmi Társaság részére  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból 13 m2 alapterületű 
helyiséget a Madách Irodalmi Társaság (6720 Szeged, Dóm tér 1-4.) részére a Madách Imrével 
kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási tevékenység folytatása céljából Balassagyarmat Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről 
szóló 15/2004.(V.21.) rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján térítésmentesen használatba adja 
meghatározott időtartamra, 2017. év január hó 01. napjától 2019. év december hó 31. napjáig. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződést megkötésére és az 

ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. február 01. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2017.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a balassagyarmati 590/2. hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, balassagyarmati 590/2. hrsz. alatt felvett, 225 m2 
területű, beépített terület megnevezésű, természetben 2660 Balassagyarmat, Zichy utcában található 
ingatlant felajánlja megvételre a balassagyarmati 590/2/A. hrsz-ú, balassagyarmati 590/2/B. hrsz-ú, 
balassagyarmati 590/2/C. hrsz-ú és a balassagyarmati 590/2/D. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai 
részére, elsődlegesen 36/103 - 21/103 - 17/103 – 29/103 egymás közötti arányban, az alábbi 
feltételekkel: 
 
- amennyiben valamely felépítmény tulajdonosa nem kíván élni a vételi lehetőséggel, úgy helyette 

bármely másik érintett felépítmény tulajdonos megveheti az ingatlanhányadot 
- az ingatlan vételárát a Képviselő-testület 15.000,- Ft/m2 +ÁFA, azaz: Tizenötezer 

forint/négyzetméter + ÁFA összegben határozza meg 
- annál a vevőnél, aki az elmúlt 5 évben használati díjat fizetett a területe után az önkormányzat 

számára, a vételár az ezen időszak alatt teljesített használati díj összegével csökken. A vevők a 
vételárat egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírásának napján tartoznak megfizetni az 
önkormányzat számára.  

 
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötéséhez szükséges 

intézkedések megtételére és a szerződés 1. pont szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2017.(I.26.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet  
alapító okiratának módosításáról 

 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 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: 2017. február 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2017.(I.26.)    h a t á r o z a t a 

a tanuszoda létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Sportközpontokkal a tanuszoda 
beruházás megvalósítása érdekében. 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. – megállapodásban rögzítettek szerint 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2017.(I.26.)    h a t á r o z a t a 
elővásárlási jog gyakorlásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élve elővásárlási jogával, 18 millió 

forintért megvásárolja a balassagyarmati 1591/B hrsz-ú, természetben Balassagyarmat, Deák 
Ferenc u. 2. szám alatti irodaház megnevezésű 257 m2 alapterületű ingatlant. 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. január 27. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017.(I.26.)    h a t á r o z a t a 
a Városi bölcsődével kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Városi bölcsőde 

házirendjét, mely a panaszjog gyakorlása tekintetében felülvizsgálatra került. 
 

2. A képviselő-testület jóváhagyja a Városi bölcsődében használt megállapodás felülvizsgálatát az 
alábbiak szerint: 

- a megállapodásban rögzítésre került az intézményi ellátás időtartama 
- a megállapodás kiegészült a szülői nyilatkozattal, arról, hogy a személyes gondoskodás 

feltételeiről szóló tájékoztatást megtörtént 
- a megállapodásból törlésre került a panaszjog gyakorlásának módja. 



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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a hatóság értesítésére 2017. február 15. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2017.(I.26.)    h a t á r o z a t a 

a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel  
közművelődési megállapodás megkötéséről 

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

tartalommal közművelődési megállapodást köt a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú 
Egyesülettel. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 

szervezettel a közművelődési megállapodást megkösse.  
 

Határidő: 2017. január 27. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2017.(I.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Kórusalapítvánnyal közművelődési megállapodás megkötéséről 

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

tartalommal közművelődési megállapodást köt a Balassagyarmati Kórusalapítvánnyal. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 

szervezettel a közművelődési megállapodást megkösse.  
 

Határidő: 2017. január 27. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2017.(I.26.)    h a t á r o z a t a 
a Pro Musica Balassagyarmat Alapítvánnyal  
közművelődési megállapodás megkötéséről 

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

tartalommal közművelődési megállapodást köt a Pro Musica Balassagyarmat Alapítvánnyal. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 

szervezettel a közművelődési megállapodást megkösse.  
 

Határidő: 2017. január 27. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2017.(I.26.) h a t á r o z a t a 

a VITALITÁS Sportegyesülettel kötendő használati szerződésről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, balassagyarmati 
3167/8. hrsz-ú ingatlannak a határozat mellékletét képező szerződés tervezet szerinti részét a 

szerződés tervezetben foglalt feltételekkel a VITALITÁS Sportegyesület használatába adja, az 
egyesület alapszabályában megjelölt sport tevékenység végzése céljára.   

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. február 28.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2017.(I.26.) h a t á r o z a t a 

az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 
című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os támogatási 
intenzitás mellett. 

 
2. 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 
17/2017.(I.26.) h a t á r o z a t a 

az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett 
térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek 
című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os támogatási 
intenzitás mellett. 

 



2. 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 
18/2017.(I.26.) h a t á r o z a t a 

az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések  

meghozataláról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 
100%-os támogatási intenzitás mellett. 

 
2. 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 
19/2017.(I.26.) h a t á r o z a t a 

az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című 
felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitás 
mellett. 

 
2. 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 
20/2017.(I.26.) h a t á r o z a t a 



a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések  

meghozataláról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. 

 
2. 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 

21/2017.(II.23.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati 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: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2017.(II.23.) határozata 

a Balassagyarmat Városi Bölcsőde beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2017.(II.23.) határozata 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2017.(II.23.) határozata 

a Madách Imre Városi Könyvtár beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Madách Imre Városi Könyvtár 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2017.(II.23.) határozata 

az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületet az 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: 
2017         797 000 e Ft 
2018         797 000 e Ft                     
2019         797 000 e Ft 
2020         797 000 e Ft 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2017                 -  e Ft  
2018                 -  e Ft 
2019                 -  e Ft 
2020                 -  e Ft 
 
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:  2017. február 28. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2017. (II. 23.) határozata 

intézményi térítési díjakhoz kapcsolódó önköltség meghatározásáról 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben, valamint a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a fenntartásában működő szociális 
intézményekben alkalmazott térítési díjakhoz kapcsolódó önköltség számítására vonatkozó tájékoztatót. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 



      BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2017.(II.23.) határozata 
a Kulturális Bizottság által 2016. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 

támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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-TESTÜLETE 

28/2017. (II.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. földszint 7. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 

 
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, Ipolyjáró út 2-4. földszint 7. ajtószám alatti 40 m2-es összkomfortos 
komfortfokozatú lakást Rubik Réka (szül.: Rubik Réka; Balassagyarmat, 1983. 03. 01.; an.: 
Jamber Mária) részére, határozott időre, 2017. március 1. napjától kezdődően 2022. február 28. 
napjáig, ezen belül a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetnél 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, szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2017. március 1. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

29/2017.(II.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. 

fsz. 3. ajtószám alatti 62 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) 
rendeletben megjelölt jogkörében eljárva 2017. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig – 
költségelven - lakásbérleti szerződést köt Baranyi Tibor (szül.: 1961.; an.: Berki Szerén) és Baranyi 
Tiborné (szül.: 1966.; an: Baranyi Erzsébet) az alábbi feltételekkel: 

Határidő 
 

1. Villanyvezetékek felülvizsgálata, jegyzőkönyv bemutatása             2017. 04. 30. 
2. Árammérőhely kialakítás                2017. 04. 30. 
3. Vízóra csere, fogyasztási szerződés megkötése    2017. 05. 31. 
4. Émász tartozás kiegyenlítése (171.000.- Ft + kamat) 

fogyasztási szerződés megkötése     2017. 05. 31. 
5. A fürdőszobában a falban lévő vízvezetékek cseréje  
/hideg, meleg/ csaptelepek, szifonok cseréje, kád + vízvető cseréje, 
 WC csésze WC ülőke és WC tartály csere, kézmosó csere,  
bojler cseréje, oldalfal csempézése, padlóburkolat cseréje  2017. 06. 30. 
6. A konyhában  a konyhaszekrény és mosogató kialakítása, a falban  
menő vezetékek cseréjé, csaptelepek, szifonok pótlása,  



a konyhabútor közötti rész (felső – alsó) csempézése,  
padlóburkolat kialakítása járólappal     2017. 07. 31. 
7. A szobák: padlóburkolat felújítása  
(laminált padlóburkolat készítése), festés, cserépkályha felújítása,  
átrakása                     2017. 08. 31. 
8. Nyílászárók festése       2017. 09. 30. 
9. Bejárati ajtó cseréje       2017. 09. 30. 

 
A lakbér fizetésének kezdete: 2017. április 1. 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket 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:  a szerződés megkötésére, a lakás átadására:  2017. március 31. 

a felújítási munkálatok elvégzésére:   2017. szeptember 30.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

30/2017. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. III. emelet 1. ajtószám alatti  

lakás lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. III. 

emelet 1. (Hrsz: 291/A/24) ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást Strihó Gáborné (szül. név: Kiss Ágnes; szül. idő: 1975.; an.: Ökrös Etel) és 
Strihó Gábor (szül.: 1975.; an: Berki Viola) részére 2017. március 1. napjától kezdődően  2018. 
február 28. napjáig – költségelvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőket terhelik. 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: a kiértesítésre: 2017. március 15. 

 a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. március 31. 
 Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

31/2017. (II.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 6. ajtószám alatti 

lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. 
I. emelet 6. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Bogdánné Virág Kitti (szül.: 1990.; an.: Oláh Bernadett) és Bogdán János (szül.: 1992 ; an.: 
Hevesi Erika) részére, határozott időre 2017. március 1. napjától 2017. május 31. napjáig – 
szociális elvű lakbér megfizetése mellett - bérbe adja az alábbi feltételekkel: 

 
a) 2017. április 30. napjáig a közműdíj tartozások kiegyenlítését követően a szolgáltatóktól a 

nullás igazolásokat 2017. május 15-ig bemutatja a Balassagyarmati Közös 



Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági 
Osztályához. 

b) Amennyiben: 
- a 2017. május 15. a napjáig benyújtott közműdíj igazolások lejárt esedékességű 

tartozást tartalmaznak, akkor lakásra lakásbérleti szerződés nem köthető. 
- a 2017. május 15. napjáig benyújtott közműdíj igazolások nem tartalmaznak lejárt 

esedékességű közműdíj tartozást, illetve lejárt esedékességű lakbér tartozásuk sem áll 
fenn Balassagyarmat Város Önkormányzata felé, akkor a lakásbérleti szerződés 
meghosszabbítását kezdeményezhetik a bérbeadó – Balassagyarmat Város 
Önkormányzatánál. 

A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  a kiértesítésre:  2017. március 15. 

a szerződés megkötésére:  2017. március 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

32/2017. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. I. em. 2. ajtószám alatti lakás  

bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet 19. § (1) 
bekezdése alapján Kapitány Veronika (sz: Kapitány Veronika; Salgótarján, 1973; an: Raák Valéria) 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. I. em. 2. ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználóval – 
költségelvű lakbér megfizetése mellett – 2017. április 1-től - 2018. március 31-ig lakásbérleti 
szerződést köt. 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  

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

Határidő: a kiértesítésre:   2017. március 15. 
    a szerződés megkötésére:  2017. március 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2017. (II. 23.) határozata 
Intézményi Tanácsba történő delegálásról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 73. §-a alapján a Balassagyarmat Város Önkormányzata területén működő intézményi 
tanácsokba Halmosi Anna sz. Halmosi Anna (szül.: 1981. 10. 18.; a.n.: Leszák Anna) 2660 
Balassagyarmat, Zrínyi u. 9. szám alatti lakost delegálja, Filip Szabina egyidejű visszahívása mellett. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2017. március 01. 
Felelős:    dr. Varga Andrea jegyző 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2017.(II.23.) 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. április 01. napjától számított 
egy éves, határozott időtartamra.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2017. (II.23.) határozata 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medvácz Lajos polgármester 2017. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2017. 01. 05. 2017. 01. 06. 2 

2017. 02. 11. 2017. 02. 13. 2 

2017. 03. 01. 2017. 03. 07. 5 

2017. 04. 10. 2017. 04. 11. 2 

2017. 05. 26. 2017. 05. 30. 3 

2017. 06. 19. 2017. 06. 30. 10 

2017. 07. 31. 2017. 08. 11. 10 

2017. 09. 15. 2017. 09. 18. 2 

2017. 10. 19. 2017. 10. 20. 2 

2017. 11. 02. 2017. 11. 10. 7 

2017. 12. 27. 2017. 12. 29. 3 

Összesen:  48 nap 

 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2017. (II. 23.) h a t á r o z a t a 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 



 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évre 

vonatkozóan a fenntartásában működő Központi Óvodába történő beiratkozás idejét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

2017. április 25. (kedd) 8.00 – 17.00 
2017. április 26. (szerda) 8.00 – 18.00 

2017. április 27. (csütörtök) 8.00 – 17.00 
 

2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei felvételét 
az óvodai csoportokba. Mindezt azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög és Patvarc községekben 
működő egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai feladatellátási helyeken 
csak abban az esetben kerülhet sor e két településről érkező gyermekek felvételére, ha a községi 
tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett települések Képviselő-testületei ehhez 
hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására 
csak az érintett nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési 
rendeletben foglaltak szerint lehetséges. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás lebonyolítása során 

a balassagyarmati feladatellátási helyeken legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 6. számú mellékletében meghatározott óvodai átlag csoportlétszámra, 
amely 20 fő. E rendelkezést a gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történő 
irányításával is meg kell tartani. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 

4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé 
és az érintett köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: 2017. március 6. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

5) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás 
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról. 
 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester,  

 Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
37/2017.(II.23.) határozata 

a CHOKI-BO Kft-vel a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre kötött 
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a  

helyiség további használatáról 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CHOKI-BO Kft.-vel (2660 

Balassagyarmat, Thököly u. 11. adószám: 12473795-2-12) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. 
szám alatti 610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 alapterületű „E” 
jelű helyiségre, valamint a közös közlekedőből 1 m2 re 2018. május hó 31. napjáig szóló 



helyiségbérleti szerződést, 2017. február hó 28. napjával közös megegyezéssel az alábbi 
feltételekkel szünteti meg: 

a.) a helyiség új bérlője 2017. március hó 01-tól a 2. pontban foglalt feltételek szerint 
helyiségbérleti szerződés köt, 

b.) A helyiség átadás-átvétele 2017. március hó 06. napig megtörténik, 
c.) a helyiségbérleti díját 2017. február hó 28. napjáig meg kell fizetni, illetve valamennyi 

díjhátralékot ezen időpontig ki kell egyenlíteni.  
 

2. Amennyiben a CHOKI-BO Kft. az 1. pontban foglalt feltételeknek eleget tesz, akkor 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. 
szám alatti 610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 alapterületű „E” 
jelű helyiséget, valamint a közös közlekedőből 1 m2-t Zvereva Nadezhda (szül.idő: 1975. anyja neve: 
Szoboleva Lyubov, lakhely: Rimóc, Varsányi u. 87.)  egyéni vállalkozó (székhely: 3177 Rimóc, 
Varsányi út 87, adószám: 68028604-1-32) részére vendéglátás céljára az alábbi feltételek szerint 
adja bérbe:  

a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra 2017. március hó 01. napjától 2022. év 
február 28-ig szól, 

b.) a helyiség vendéglátás céljára történő kialakításával kapcsolatos költségek a bérlőt 
terhelik,  

c.) a helyiség kezdő éves helyiségbérleti díja: 27.500.-Ft/m2/év + áfa azaz: 2.392.500.-Ft/év 
+áfa, melyet a bérlő havonta köteles megfizetni, 

d.) háromhavi helyiségbérleti díjnak megfelelő óvadék összegét a bérlő a szerződés 
megkötése előtt Balassagyarmat Város Önkormányzata részére köteles megfizetni, 

e.) 12 havi helyiségbérleti díjat a bérlő a szerződés megkötése előtt bérleti díj előleg címen 
Balassagyarmat Város Önkormányzata részére köteles megfizetni, melynek elszámolása a 
helyiség visszaadásakor történik meg, 

f.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 
fizeti, 

g.) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos 
költségek a bérlőt terhelik.   

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

szerződések aláírására. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. február 28. 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2017.(II.23.) h a t á r o z a t a 
a Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú Egyesülettel történő közművelődési megállapodás 

megkötéséről 
 

•Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal közművelődési megállapodást köt a Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú 
Egyesülettel. 

•A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
közművelődési megállapodást kösse meg.  
 
 Határidő: 2017. február 27. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2017.(II.23.) h a t á r o z a t a 



az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulással történő közművelődési megállapodás megkötéséről 
 

 

•Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal közművelődési megállapodást köt az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulással. 
 

•A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
közművelődési megállapodást kösse meg.  
 
 Határidő: 2017. február 27. 
 Felelős: Csach Gábor alpolgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2017.(II.23.) h a t á r o z a t a 

a “Kicsi Vagyok én Közhasznú Alapítvánnyal történő közművelődési megállapodás megkötéséről 
 

•Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal közművelődési megállapodást köt a Kicsi vagyok én Közhasznú Alapítvánnyal. 
 

•A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
közművelődési megállapodást kösse meg.  
 
 Határidő: 2017. február 27. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2017. (II.23.) határozata 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról 

 
 
(1)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő 

Kft. javadalmazási szabályzatát a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
 

(2) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy Taktv 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
szabályzat elfogadásától számított harminc napon belül gondoskodjon annak cégiratok közé 
történő letétbe helyezéséről. 

 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős:  Oravecz István ügyvezető 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2017. (II.23.) határozata 

az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 



(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című pályázat keretében. 

 
(2) A Képviselő-testület a pályázat maximális igényelhető vissza nem térítendő keretösszege erejéig 

kíván pályázatot benyújtani 100%-os támogatottság mellett.  
 
(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 

43/2017.(II.23.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017. évi „Balassagyarmat Közösségéért” díj és a „Fiatal 

Példakép” kitüntetéseinek adományozására 
 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1848-as forradalom 
évfordulóján, a Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe alkalmából, 2017. március 15-én  

 
 
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti 

 
Pásztor Sándort, a Mikszáth Kálmán Társaság alelnökét, 
Dr. Bauer Viktort, a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Csecsemő- és 
Gyermekgyógyászati Osztályvezető főorvosát, 
Paulikné Pósfai Klára tanárnőt. 
 

 
„Fiatal Példakép” díjban részesíti 

 
Cseh Lórántot és Kovács Domonkost, a CSEDO FILMS rendező párosát, 
Szombati Ádámot, az AztaPasta Pizzaszelet és Szendvicsbár tulajdonosát, 
Szabó Annát és Tornyos Ákost, a Torta•Pont Süteménybolt tulajdonosait. 

 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések átadására. 

 
Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2017.(III.10.)   h a t á r o z a t a 

az EFOP-3.3.4-17 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése  
az informális és non-formális tanulásban című pályázat benyújtásával kapcsolatos  

döntések meghozataláról 
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
EFOP-3.3.4-17 A Népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és 
non-formális tanulásban című felhívás keretében, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. 
 

2.) 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 

45/2017.(III.10.)   h a t á r o z a t a 
a Rainbow Üzletlánc Kft-vel a Rákóczi u. 25. szám alatti, 1583/A/1 hrsz-ú helyiségre kötött 

helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a 
helyiség további használatáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rainbow Üzletlánc Kft.-vel (1075 

Budapest, Károly körút 3. C. ép., adószám: 22663155-2-42) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. szám 
alatti, 1583/A/1 hrsz-ú, 168 m2 alapterületű ingatlanra 2019. május hó 31. napjáig szóló 
helyiségbérleti szerződést, 2017. február hó 28. napjával közös megegyezéssel, az alábbi 
feltételekkel szünteti meg: 
a.) a helyiség új bérlője 2017. március hó 01. napjától a 2. pontban foglalt feltételek szerint 

helyiségbérleti szerződést köt, 
b.) a helyiség bérleti díját 2017. február hó 28. napjáig meg kell fizetni, illetve valamennyi 

díjhátralékot ezen időpontig ki kell egyenlíteni, vagy az óvadékból betudni. 
 

2.) Amennyiben a Rainbow Üzletlánc Kft. az 1. pontban foglalt feltételeknek eleget tesz, akkor 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. 
szám alatti, 1583/A/1 hrsz-ú, 168 m2 alapterületű ingatlant a Nédiosz Kft. (székhely: 1043 Budapest, 
Aradi u. 5., adószám: 24755498-2-41) részére kereskedelmi tevékenység (könyvesbolt) céljára az 
alábbi feltételek szerint adja bérbe: 
a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. március hó 01. napjától 2019. év 

május 31-ig szól, 
b.) a helyiség kezdő éves helyiségbérleti díja: 2.867.595.- Ft/év+áfa+közös költség, melyet a bérlő 

havonta köteles megfizetni, 
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, 
e.) a bérleti szerződést és annak feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos 

költségek a bérlőt terhelik. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződések aláírására. 

 
Határidő: a szerződés megkötésére 2017. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2017.(III.10.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 282/2016.(XII.21.)  
számú határozata módosításáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2016.(XII.21.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
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 ingatlant,  

- balassagyarmati 748. hrsz alatt felvett, közterület megnevezésű, 2282 m2 területű ingatlant, 

- balassagyarmati 764/4. hrsz alatt felvett, telephely megnevezésű, 1 ha 3141 m2 területű 
ingatlant, 

- balassagyarmati 3166/6. hrsz alatt felvett, ipari park megnevezésű, 862 m2 területű ingatlant, 

- balassagyarmati 3166/7. hrsz alatt felvett, ipari park megnevezésű, 3130 m2 területű ingatlant, 

- balassagyarmati 3166/10. hrsz alatt felvett, ipari park megnevezésű, 2146 m2 területű ingatlant, 

- balassagyarmati 3166/17. hrsz alatt felvett, ipari park megnevezésű, 5596 m2 területű ingatlant, 

- balassagyarmati 3167/9. hrsz alatt felvett, saját használatú út megnevezésű, 1906 m2 területű 
ingatlant, 

- balassagyarmati 1428. hrsz alatt felvett, lakóház, udvar megnevezésű, 604 m2 területű ingatlan 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonát képező 90/604 részét 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-től oly módon, hogy a vételár a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Balassagyarmat Város Önkormányzata között 2014. december 
04. napján létrejött kölcsönszerződés 3. pontjában megjelölt, a kölcsönvevő gazdasági 
lehetőségeinek függvényében a lejárati határidőig teljesítendő, 71.134.040.- Ft-os kölcsönrész és 
annak járulékaival 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: 2017. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2017.(III.10.)   h a t á r o z a t a 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak 

az alapítvány céljainak megvalósítására 100.000 Ft-os, azaz Egyszázezer 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: 2017. március 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 



Balassagyarmat Város Városkártya Programról 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kapott tájékoztatás alapján 
támogatja az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-vel és a P.O.I. Partner Terminál Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társasággal Városkártya Program indítását. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2017. április 15. 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2017.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2017.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2016. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
kedvezményes mikrohitel biztosításának támogatására 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nógrád 

Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre a 
mikrohitel program kamattámogatásának átvállalásához, az alábbi feltételek mellett: 

 
- az önkormányzat éves szinte 50 millió forint kihelyezett támogatás kapcsán átvállalja a 3,9%-os 

éves kamatot, 3 éven keresztül (2017-2019). A kamattámogatás biztosíték meglétéhez kötött. 
- csak balassagyarmati székhelyű és telephelyű vállalkozás fejlesztése támogatható, azzal, hogy a 

fejlesztésnek Balassagyarmaton kell megvalósulnia 



- a támogatás nem fordítható személygépkocsi beszerzésére, kivéve, ha a vállalkozás 
főtevékenysége személyszállítás 

- a vállalkozás a kamattámogatást köteles visszafizetni akkor, ha a beruházás utáni 3. évben nem 
növekedett az árbevétel legalább 5%-kkal, vagy nem nőtt a vállalkozás által foglalkoztatottak 
száma 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, az 

együttműködési megállapodást írja alá. 
 

3) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a 
döntés átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
52/2017.(III.30.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015/2016-os nevelési év 
eredményeiről és a 2016/2017-es nevelési év eddig zajló eseményeiről szóló beszámolóját. 

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

 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

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

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2017.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2016. évi működésére vonatkozó 
beszámolóját. 

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

Határidő: 2017. április 15. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Központi Óvoda házirendjét a határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 
házirendet záradékkal lássa el. 

 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

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

tartalommal köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodást kíván kötni az 
Evangélikus Egyházközséggel (2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 38.), valamint a Római 
Katolikus Egyházközséggel (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 22.). 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2017. március 31.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú temető üzemeltetéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 

balassagyarmati 1048. hrsz-ú, 1049. hrsz-ú és 1050. hrsz-ú temető fenntartásáról, üzemeltetéséről 
saját maga kíván gondoskodni, kegyeleti közszolgáltatási szerződést nem köt. 

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

 
Határidő: 2017. április 01.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról  



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

Erzsébet Idősek Otthona (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.) intézményvezetői 
álláshelyének magasabb vezetői megbízással történő betöltésére az alábbi feltételekkel: 

 
Pályázati feltételek: 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete 8. 2. pontjában 
meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és képesítés. 

• Szociális szakvizsga, melyet a Pályázó magasabb vezetői megbízás esetén legkésőbb a 
megbízást követő három éven belül köteles letenni. 

• Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

• Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat benyújtása magasabb vezetői megbízás esetén  

• Cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Pályázó nem áll foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

• A Pályázó szakmai önéletrajzát, 

• Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, 

• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárult, 

• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 

• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt a büntetlen előéletről és arról, hogy 
nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdése szerinti 
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 

• A szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolást, 

• A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat 
megtárgyalását, 

• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: A www.kozigallas.gov.hu internetes felületen történő 
közzétételtől számított 30. nap 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 
A munkakör betölthetőségének időpontja és a megbízás időtartama: határozott idejű 
intézményvezetői megbízás 2017. július 1-jétől 2022. június 30-áig 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan 
létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével három hónap próbaidő 
kikötésével. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményben 
folyó szakmai munka jogszabályoknak megfelelő és szakszerű irányítása. Gondoskodás az 
intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, módosításáról, 
előterjesztéséről és betartásáról. Az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény teljes körű szakmai vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény 
munkavállalói felett. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kjt., illetve az annak a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen, a 
megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére történő 

http://www.kozigallas.gov.hu/


megküldéssel (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon 
feltüntetni az „Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázat” megjelölést. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a Kjt. és a a Vhr. alapján 
létrehozott szakmai előkészítő bizottság véleményezi, mely a pályázókat személyesen is 
meghallgatja. A bizottság által előterjesztett szakmai véleményt mérlegelve az intézményvezetői 
megbízásról a vonatkozó jogszabályok alapján Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt.  
 
A pályázati kiírás további közzététele: Balassagyarmat város honlapján: www.balassagyarmat.hu; 
városi tv 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető dr. Varga Andrea jegyzőtől a 06-
35-505-925-ös telefonszámon.  
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás  közzétételéről és 
a pályázati eljárás jogszerű lebonyolításáról. 

 
 Határidő: 2017. április 5. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírásáról  

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

Balassagyarmat Városi Bölcsőde (2660 Balassagyarmat, Achim András út 20.) 
intézményvezetői álláshelyének magasabb vezetői megbízással történő betöltésére az alábbi 
feltételekkel: 

 
Pályázati feltételek: 

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I./2./B. pontjában meghatározott szakirányú 
felsőfokú végzettség és képesítés. 

• Szociális szakvizsga vagy pedagógus szakvizsga, melyet a Pályázó magasabb vezetői 
megbízás esetén legkésőbb a megbízást követő három éven belül köteles letenni. 

• Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

• Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat benyújtása magasabb vezetői megbízás esetén. 

• Cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
 

A pályázathoz csatolni kell: 

• A Pályázó szakmai önéletrajzát, 

• Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 

• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárult, 

• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
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• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt a büntetlen előéletről és arról, hogy 
nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdése szerinti 
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, 

• A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró 
ok nem áll fenn. 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 

• A szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolást 

• A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat 
megtárgyalását 

• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz 
 

A pályázat benyújtásának határideje: A www.kozigallas.gov.hu internetes felületen történő 
közzétételtől számított 30. nap 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 
A munkakör betölthetőségének időpontja és a megbízás időtartama: határozott idejű 
intézményvezetői megbízás 2017. július 1-jétől 2022. június 30-áig 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan 
létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével három hónap próbaidő 
kikötésével. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményben 
folyó szakmai munka jogszabályoknak megfelelő és szakszerű irányítása. Gondoskodás az 
intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, módosításáról, 
előterjesztéséről és betartásáról. Az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény teljes körű szakmai vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény 
munkavállalói felett. 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kjt., illetve az annak a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen, a 
megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére történő 
megküldéssel (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon 
feltüntetni az „Intézményvezetői pályázat” megjelölést. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a Kjt. és a a Vhr. alapján 
létrehozott szakmai előkészítő bizottság véleményezi, mely a pályázókat személyesen is 
meghallgatja. A bizottság által előterjesztett szakmai véleményt mérlegelve az intézményvezetői 
megbízásról a vonatkozó jogszabályok alapján Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt.  
 
A pályázati kiírás további közzététele: Balassagyarmat város honlapján: www.balassagyarmat.hu; 
városi tv 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető dr. Varga Andrea jegyzőtől a 06-
35-505-925-ös telefonszámon.  
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás  közzétételéről és 
a pályázati eljárás jogszerű lebonyolításáról. 

 
 Határidő: 2017. április 5. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti  

lakás lakásbérleti jogviszonyának a rendezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 
41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti 100 m2 alapterületű összkomfortos lakást határozott 
időre, 2017. április 1. napjától kezdődően 2020. március 31. napjáig Molnárné Molnár 
Krisztina (szül.: an.: ) és Molnár György (szül: an.: ) részére szociális elvű lakbér megfizetése 
mellett– bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy a megkötött lakáselőtakarékossági szerződésben 
foglaltakat a bérlet ideje alatt továbbra is teljesítik, havi 10.000.- Ft-tal, azaz tízezer forinttal 
fizetik. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

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

 
Határidő: A kiértesítésre:      2017. április 15.  

       A lakásbérleti szerződés megkötésére:   2017. április 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

  

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. ajtószám  

alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 

30. tetőtér 2. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű, egy és fél szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Gulyás László Zsoltné (szül. név: .; an.: ) részére határozott időre 2017. április 1. napjától 2017. 
június 30. napjáig költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja, és egyben felszólítja a 
bérlőt az együttélés szabályainak betartására. 

• Amennyiben a határozott időtartam alatt a bérlő nem tesz eleget a felszólításban 
foglaltaknak, akkor a határozott idő letelte után a lakásra nem hosszabbítható meg a 
lakásbérleti szerződés. 

• Amennyiben a határozott időtartam alatt a bérlő felszólításban foglaltaknak eleget tesz, 
akkor kezdeményezheti a lakásbérleti szerződésének a meghosszabbítását. 

 
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. április 15. 
a lakásbérleti szerződés megkötésére:  2017. április 30. 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 2. ajtószám alatti  
lakás lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről 

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

földszint 2. ajtószám alatti 42 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Vereczki Szilvia (szül.: ; an.: ) részére határozott időre 2017. április 1. napjától 2018. március 
31. napjáig költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  kiértesítésre:     2017. április 15. 

a lakásbérleti szerződés megkötésére:  2017. április 30. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő  
használaton kívüli ingatlanok 2017. évi gyommentesítéséről 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Csábi Balázs egyéni vállalkozóval köti meg a szerződést 
2017. április 1.-től 2017. december 31.-ig terjedő határozott időtartamra és a vállalkozó a lekaszált fű 
fejében elvégzi a fűkaszálást – szükség szerint, de legalább évi két alkalommal -az alábbi területek 
vonatkozásában 

Balassagyarmat 
- 041/28 hrsz.   8,2371 ha (Május 1. u. vége)  
- 032/2 hrsz.   3,8708 ha (Kórház mellett)  
- 3154/2 hrsz.   5,8 ha (Vasnagyker mögött)  
- 709/10 hrsz.   2,0 ha (új buszpályaudvar mellett) 
- 3195 hrsz.   0,3436 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 3192/1 hrsz.  4 ha (Ipolypart út – elkerülő út közötti terület, focipálya mellett            
- 0154/15 hrsz.   0, 2008 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 0154/19 hrsz.   0,4164 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület)    
- 3192/2 hrsz.   7,5509 ha (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 350/3 hrsz.   2,3941 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület)  
- 064/10 hrsz.                  0.9875 ha (Szügyi út mellett) 
- 064/12 hrsz.                11,6665 ha (Szügyi út mellett) 
- 1835/113hrsz.            1,7173 ha (Springa-domb, Városerdő oldala) 
- 1835/114 hrsz.              5,1509 ha (Springa-domb, Huszár Aladár utca oldala) 
- 1038 hrsz.   2,3471 ha (Patvarci út mellett) 
- 038/2 hrsz.  0,8622 ha (Patvarci út mellett) 

 
Patvarc 
-  048/6 hrsz.  4,4154 ha (vízmű területe) 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés 
megkötésére. 

 



Határidő:  szerződés megkötésére: 2017. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
63/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 

a 2016. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2016. évi 
sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 
  

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

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
Termelői Közösség létrehozásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben rögzítettek 

alapján egyetért a Balassagyarmat és Környéke Termelői Közösség létrehozásával. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére, a 
Közösség létrehozásához szükséges együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 



a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére 
34/2017.(II.23.) számú határozatával kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot elfogadva a KOMMUNÁL-SZOL Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 2660 Balassagyarmat, Jószív utca 20.; cégjegyzékszám: 12 09 008845; 
statisztikai számjel: 24892412-3700-113-12; KÜJ azonosító: 1303362272; KTJ azonosító: 10256997; 
adószám: 24892412-1-12; bankszámla száma: 10300002-10614511-49020013; képviselő: Szvák 
Gergő Márton ügyvezető) kíván közszolgáltatási szerződést kötni a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére, 2017. április 01. napjától számított egy éves, határozott időtartamra, a pályázati 
felhívásban foglalt tartalommal.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatatási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a 2. pont tekintetében: 2017. április 01. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

67/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
Egyezmény jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Nógrád Megye Önkormányzata, a l’AIG (AssociazioneItaliana Alberghiper 
la Gioventù) / Az Ifjúsági Szállodák Olaszországi Egyesülete/ valamint Balassagyarmat Város 
Önkormányzata közötti társulási egyezményt.  
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az egyezmény 
aláírására. 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthonában ellátottakkal kötendő megállapodások  

jóváhagyására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthonában 
ellátottakkal kötendő, 2017. április 1-jétől hatályos megállapodásait a határozati javaslat 1. és 2. 
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntéshez kapcsolódó intézkedések 

megtételéről.  
Határidő: 2017. április 1. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző  

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

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B2916313A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
69/2017.(IV. 18.) határozata 

a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium intézményátszervezésével kapcsolatos 
véleményének kialakításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Balassi Bálint 

Gimnázium (OM 032284; 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 17.) nevelési-oktatási 
alapfeladatainak a vonatkozó jogszabályok szerint megszervezendő, célnyelvi előkészítéssel 
folyó, két tanítási nyelvű középiskolai oktatással való bővítéséhez szükséges 
intézményátszervezését – a határozat mellékletében foglalt tartalommal - támogatja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 

érintetteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. április 20. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
70/2017.(IV.18.) határozata 

a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésével kapcsolatos 
véleményének kialakításáról 

 

• Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola  (OM 039951; 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.; továbbiakban: Intézmény) 
szakmai alapdokumentumának tartalmát érintő, telephelyek változásához, maximális tanulói 
létszámhoz és új tanszakok indításához kapcsolódó intézményátszervezését támogatja – a 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően - az alábbiak szerint:  

 
1.1 Új telephely létesítése a következők szerint: 

Új telephely címe: Alapfokú művészetoktatás 
tartalma: 

Maximális létszám: 

2660 Balassagyarmat, Civitas 
Fortissima tér 5. 

Zeneművészeti ág; Klasszikus 
zene; Új tanszakok: fafúvós 
tanszak, akkordikus tanszak, 
billentyűs tanszak, zeneismeret 
tanszak 

 
20 fő 

2660 Balassagyarmat, Ady Endre 
út 1. 

Zeneművészeti ág; Klasszikus 
zene; Új tanszakok: fafúvós 
tanszak, akkordikus tanszak, 
billentyűs tanszak, zeneismeret 
tanszak 

 
40 fő 

2651 Rétság, Iskola tér 1. Zeneművészeti ág; Klasszikus 
zene; Új tanszakok: fafúvós 
tanszak, billentyűs tanszak, 
zeneismeret tanszak 

 
30 fő 

2659 Érsekvadkert, Eötvös út 1.  Zeneművészeti ág; Klasszikus 
zene; Új tanszakok: fafúvós 
tanszak, billentyűs tanszak, 
zeneismeret tanszak 

 
40 fő 

 
1.2 Az Intézmény 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. szám alatti székhelyén a maximális 
tanulói létszám növelése 500 főre. 



 
1.3 Új tanszakok indítása a már működő telephelyeken az alábbiak szerint: 

 

Telephely Új tanszak 

2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21. Zeneművészeti ág; Klasszikus zene: fafúvós tanszak 

2651 Rétság, Rákóczi út 32. Zeneművészeti ág; Népzene: vonós és tekerős 
tanszak, vokális és ütős tanszak 

2694 Magyarnándor, Iskola utca 1. Zeneművészeti ág; Klasszikus zene: zeneismereti 
tanszak 

 
 1.4 A szakmai alapdokumentumban szereplő 2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc út 1. szám 

alatti telephely megszüntetése. 
 

• A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. április 20. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2017.(IV. 18.) határozata  
a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményátszervezésével kapcsolatos 

véleményének kialakításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Dózsa György 
Általános Iskolában (OM 202983; 2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17.) a sajátos nevelési 
igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (autizmus spektrum zavar, enyhe értelmi 
fogyatékos) 2017/2018. tanévtől történő megszüntetéséhez kapcsolódóan az 
intézményátszervezést – a határozat mellékletében foglalt tartalommal – és az alábbi feltételek 
együttes fennállása esetén támogatja: 
1.1 Az intézményfenntartó a sajátos nevelési igényű tanulók számára a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében megfogalmazott elvárások szerint biztosítja a 
nevelést, oktatást. Különös tekintettel arra, hogy kizárólag szegregált gyógypedagógiai 
oktatást csak a nem integrálható szakvéleménnyel rendelkező tanulók számára szervez. A 
többségi intézményekbe integrálható vagy részlegesen integrálható tanulóknak igény esetén 
az intézményfenntartó biztosítja a szakvéleményükben meghatározott tartalmú és mértékű 
integrált keretek között zajló tanulási lehetőséget a fenntartott alapfokú és középfokú 
köznevelési intézményeiben. 

1.2 Az intézményátszervezés folyamatában, majd azt követően a megváltozott szervezeti 
keretek között a sajátos nevelési igényű tanulók szülei, gondviselői számára minden 
szükséges információt megadnak a felelős döntésük meghozatalához és biztosítják őket 
arról, hogy a tanulói jogviszonyt érintő változások nem járnak a gyermek és szülei, 
gondviselői számára aránytalan teherrel. 

1.3 A 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2. szám alatti épületben (hrsz. 1497) a 
gyermekétkeztetést  Balassagyarmat Város Önkormányzata nem biztosítja. Az 
Önkormányzat a gyermekétkeztetést a már meglévő konyháiban biztosítja, így az 
intézményfenntartó feladata az érintett gyermekek eljuttatása az önkormányzat által 
fenntartott gyermekétkeztetési helyszínekre. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 

érintetteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. április 20. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 



  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
72/2017. (IV. 18.) határozata 

a RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményátszervezésével kapcsolatos véleményének kialakításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RIDENS Szakgimnázium, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (OM 100804; 2660 Balassagyarmat, Nyírjes 
puszta 5.; továbbiakban: Intézmény)) tervezett, alábbiakban részletezett intézményátszervezési 
javaslatokat támogatja – a határozat mellékletében foglalt tartalommal – az alábbiak szerint: 
1.1 Az Intézmény felnőttképzési feladatainak bővülése az alábbi OKJ-s szakmákkal: szakács, 

konyhai kisegítő, parkgondozó, számítógépes adatrögzítő, számítógépkezelő- karbantartó. 
1.2 Új szakképesítések bevezetése a szakgimnáziumi oktatás keretén belül, úgymint:  

Ügyviteli titkár / Ügyviteli ágazat XXV., OKJ 5434602 
Szociális asszisztens / Szociális ágazat III., OKJ 5476202 
Pedagógiai és családsegítő munkatárs / Pedagógiai ágazat IV., OKJ 5414002 
 

2) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a jelenleg a Balassagyarmati Dózsa György 
Általános Iskolában működő, autizmus spektrum zavarú, enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
nevelése, oktatása számára szervezett gyógypedagógiai osztály megszüntetésével és a RIDENS 
Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumba történő áthelyezését az 
alábbi feltételek együttes fennállása esetén támogatja: 
 
2.1 Az intézményfenntartó a sajátos nevelési igényű tanulók számára a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében megfogalmazott elvárások szerint biztosítja a 
nevelést, oktatást. Különös tekintettel arra, hogy kizárólag szegregált gyógypedagógiai 
oktatást csak a nem integrálható szakvéleménnyel rendelkező tanulók számára szervez. A 
többségi intézményekbe integrálható vagy részlegesen integrálható tanulóknak igény esetén 
az intézményfenntartó biztosítja a szakvéleményükben meghatározott tartalmú és mértékű 
integrált keretek között zajló tanulási lehetőséget a fenntartott alapfokú és középfokú 
köznevelési intézményeiben. 

2.2 Az intézményátszervezés folyamatában, majd azt követően a megváltozott szervezeti 
keretek között a sajátos nevelési igényű tanulók szülei, gondviselői számára minden 
szükséges információt megadnak a felelős döntésük meghozatalához és biztosítják őket 
arról, hogy a tanulói jogviszonyt érintő változások nem járnak a gyermek és szülei, 
gondviselői számára aránytalan teherrel. 

2.3 A 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2. szám alatti épületben (hrsz. 1497) a 
gyermekétkeztetést  Balassagyarmat Város Önkormányzata nem biztosítja. Az 
Önkormányzat a gyermekétkeztetést a már meglévő konyháiban biztosítja, így az 
intézményfenntartó feladata az érintett gyermekek eljuttatása az önkormányzat által 
fenntartott gyermekétkeztetési helyszínekre. 

 
3) A Képviselő-testület az alábbi intézményátszervezést jelentő intézkedések végrehajtását csak a 

2.) pontban részletezett feltételek együttes fennállása esetén támogatja: 
3.1 Az Intézmény alapfeladatának bővítése az általános iskolai nevelési, oktatási feladattal. 
3.2 Az Intézmény székhely intézménye hivatalos nevének megváltoztatása az alábbira: RIDENS 
Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium. 
3.3 Az Intézménybe általános iskolai oktatási feladat ellátására felvehető maximális tanulói 
létszám meghatározása 12 főben és ezzel együtt az Intézmény maximális tanulói 
összlétszámának változása.  
3.4 A vagyonkezelői jogok átruházása a Balassagyarmati Tankerületi Központra a 2660 
Balassagyarmat, Patvarci út 2. (hrsz: 1497) szám alatti ingatlan „B” épületrésze tekintetében, 171 
m2 hasznos alapterülettel, 40 m2 pincerésszel.  

 
4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-3. pontban rögzített véleményéről az 

érintetteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



Határidő: 2017. április 20. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
73/2017. (IV.18.) határozata 

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ  alapító okiratának módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület 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. május 2. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2017. (IV.27.) h a t á r o z a t a 
a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos vélemény 
kialakításáról  

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Szakképzési 

Centrum Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 
tagintézmény-vezetői beosztására kiírt pályázati eljárásban Zérczi Miklós pályázatát támogatja. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. május 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
75/2017.(IV. 27.) h a t á r o z a t a 

a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatos 
vélemény kialakításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárásban Csábi István pályázatát 
támogatja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. május 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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



  polgármester  jegyző 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
76/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a 

a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatos 
vélemény kialakításáról  

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárásban Lévárdi Beáta Andrea 
pályázatát nem támogatja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. május 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

77/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Kollégium intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról  

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Kollégium 

intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárásban Magyar Zoltán pályázatát támogatja. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. május 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

78/2017.(IV.27.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Sportintézmények 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Sportintézmények 2016. évi működésére vonatkozó 
beszámolóját. 

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

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2017. május 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) V. Az Intézmény működésének 



főbb szabályai címszó alatti 1.5. A munkaidő beosztása pontjában, továbbá az SZMSZ 1. számú 
mellékletét képező, Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatának I. Bevezető részében a 
szolgáltatások igénybevételének időpontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) 
 

Hétfő, Szerda, Péntek 8.30 – 16.30 óráig 

Kedd, Csütörtök 8.30 – 18.00 óráig 

Szombat 8.30 – 12.30 óráig  

Vasárnap Zárva 

 
A nyári időszakban, június 17-e és augusztus 31-e között a Könyvtár az alábbi 
nyitvatartással üzemel:  

Hétfő - Péntek 8.30 – 16.30 óráig 

Szombat - Vasárnap Zárva 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a változásokat az Intézmény SZMSZ-én vezesse át 

és foglalja a dokumentumot egységes szerkezetbe.  
 
3) A Képviselő-testület felkéri az Intézmény vezetőjét a döntést követő, szükséges intézkedések 

megtételére.  
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kiss-Mohai Orsolya igazgató 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
80/2017. (IV.27.) határozata 

ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásáról 
(3183/8 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 Gyetvai Dávid  (sz: 1987. an: Bojtos Anna) és 
Gyetvainé Filkor Orsolya (sz: 1982. szül: Filkor Orsolya, an: Szabó Anna) 2660 Balassagyarmat, 
Hunyadi u. 21. szám alatti lakosok részére, mint lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési 
telekhez juttatatása céljából a Balassagyarmat, 3183/8 hrsz-ú 735 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, 
3183/8 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 3183/8 hrsz-ú 
ingatlanra szóló átruházási szerződést megkösse.  

 
Határidő: a kiértesítésre 2017.május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos  polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



81/2017.(IV.27.) határozata 
a Balassagyarmat 029/18 hrsz-ú ingatlan  

975/21153 tulajdoni hányadának elidegenítéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat 029/18 hrsz alatt felvett, szántó művelési ágú, 15 
ha 5569 m2 területű ingatlan 975/21153 tulajdoni részét (9,75 AK) Petren Adrián János (sz: 1988. 
an: Kispál Aranka) 2679 Csesztve, Madách Imre u. 9. szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel idegeníti el:  

a) a tulajdoni rész vételára 292.500.-Ft + áfa azaz: kettőszázkilencvenkettőezer- ötszáz 
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 természet védelméről szóló 1996. évi törvény alapján a Magyar Állam 

nem él az elővásárlási jogával, továbbá a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII törvény alapján az elővásárlási jog jogosultja az elővásárlási 
jogával nem él. 

 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. augusztus 31-ig megkötendő 

adásvételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: Kiértesítésre 2017. május 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2017. (IV.27.) h a t á r o z a t a 
a Kertész István Alapítvány támogatásáról  

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kertész István alapítvány részére a 
szervezet alapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezendő programmal kapcsolatosan felmerülő 
költségek fedezetére 150 000,- Ft támogatást nyújt. 
 
2./  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a támogatott Alapítvánnyal a szerződést kösse meg. 
 
Határidő: 2017. április 30 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

83/2017.(IV.27.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti  

lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 
41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű, 2 + 3 fél szobás összkomfortos 
komfortfokozatú lakást Radics Tamás Rolandné (szül. név: Bangó Viola, szül.: 1976.; an.: 
Radics Piroska) és  Radics Tamás Roland (szül. név: Radics Tamás Roland, szül: 1977.; an.: 
Bódi Erzsébet) részére költségelven, határozott időre, 2017. január 1-től kezdődően 2017. 
december 31-ig bérbe adja. 



 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. május 15. 

lakásbérleti szerződés megkötése: 2017. május 31. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
84/2017.(IV. 27.) 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 2017. május  1-től kezdődően 2018. 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: A kiértesítésre: 2017. május 15. 

     a szerződés megkötésére: 2017. május 31.     
  Felelős: Medvácz Lajos - polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
85/2017. (IV. 27.) határozata 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakás  
bérleti jogviszonyának rendezéséről 

(Oláh Gyula) 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Gyula (szül.: Oláh Gyula; 
szül. idő: 1939.; an.: Oláh Sarolta) Bérlő részére a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám 
alatti önkormányzati tulajdonú lakás helyett a Balassagyarmat, Kossuth L. út 35. fsz. 2. ajtószám 
alatti 60 m2-es komfortos komfortfokozatú szintén önkormányzati tulajdonú lakást határozott 
időre, 2017. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig – szociális elvű lakbér megfizetése mellett 
– bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.  

 
(2)  Amennyiben: 

- a Bérlő nem fogadja el az (1) pontban felajánlott lakást, úgy a Balassagyarmat, Rákóczi 
u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakást, kiürítve, (a tisztasági festéstől eltekintünk) kitakarítva, 
2017. június 15-ig kell Balassagyarmat Város Önkormányzatának, mint a 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti ingatlan tulajdonosának visszaadni 
az ingatlant. 

- a Bérlő Balassagyarmat Város Önkormányzata által felkínált cserelehetőséget nem 
fogadja el, akkor az önkormányzatnak nincs elhelyezési kötelezettsége a lakásban 
lakókkal szemben. 

 



(3) A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  A kiértesítésre: 2017. május 15. 
                    A szerződés megkötésére: 2017. május 31. 
 A Balassagyarmat, Kossuth L. út 35. fsz. 2. ajtószám alatti lakás átadására: 

2017. május 31. 
 Amennyiben nem fogadja el, a Balassagyarmat, Kossuth L. út 35. fsz. 2. 

ajtószám alatti lakást, akkor a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám 
alatti lakás leadására 2017. június 15. 

 Amennyiben nem adja vissza 2017. június 15-ig a Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám 
alatti lakást, a kiürítési eljárás megindítására, illetve a tartozások jövedelemből 
való letiltására 2017. július 1.     

   Felelős:  Medvácz Lajos – polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
86/2017. (IV.27.) határozata 

a Városgondnokság intézményvezető munkakör betöltéséről 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A és 20/B. §-a alapján a Városgondnokság intézményvezetőjének Zoltánné 
Járja Orsolyának magasabb vezetői megbízását a Városgondnokság átszervezésének lezárásáig, de 
legfeljebb 2018. április 30. napjáig meghosszabbítja. 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2017. (IV.27.) határozata 
a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.a) pályázati alcélt illetően, 
30.000.000,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra az Egészségház felújítására 
vonatkozóan. 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 25%-
át, azaz 10.000.000,- Ft-ot a 2017. évi költségvetése terhére. 

3. 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 



88/2017.(IV.27.) határozata 
szociális tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Belügyminisztérium 
által meghirdetett pályázat keretében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt által kitermelt faanyag szociális 
tűzifaként való hasznosítására vonatkozóan pályázati igény 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 

89/2017. (IV.27.) határozata 
a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrszú ingatlanon történő 

sportfejlesztési 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 beruházást 
hajtson végre az alábbiak szerint:  

Meglévő sportöltöző felújítása, fűtés-, és vízrendszer korszerűsítése, tetőfedés cseréje 
 
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.  
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
90/2017. (IV.27.) határozata 

kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges nyilatkozat megadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Kézilabda 
Szövetség által kezdeményezett, többfunkciós sportcsarnok létesítését Balassagyarmaton, a 
Balassagyarmati Kábel SE részvételével. 
 



2. A Képviselő-testület a beruházás megvalósítása érdekében, 55/2016 (III.31.) határozatában foglaltak 
megerősítésével, felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében foglalt nyilatkozat aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2017. május 2. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

91/2017. (V.25.)  h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona igazgatói pályázatának elbírálásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Szent Erzsébet Idősek Otthona 

vezetésére - igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással - kiírt, nyilvános pályázatát 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 

2.) A képviselő-testület az új pályázat kiírásáig és eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2018.  június 30. 
napjáig az intézmény vezetésével dr. Jóna Andrást bízza meg: 

 
Dr. Jóna András megbízott intézményvezető illetménye és vezetői pótléka a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra.  
 

a) Garantált illetménye (H 7) kerekítve:  172.900.-Ft 
b) Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 250 %-a) 50.000.-Ft 
c) Szociális ágazati összevont pótlék 114.859.-Ft 
MINDÖSSZESEN:  337.759.-Ft 

 
3.) 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 
92/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Városi Bölcsőde igazgatói pályázatának elbírálásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Balassagyarmat Városi 
Bölcsőde vezetésére - igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással - kiírt, nyilvános 
pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
A Képviselő – testület 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig a Balassagyarmat Városi 
Bölcsőde vezetésével Borkó Editet bízza meg. 
 
Borkó Edit illetménye és vezetői pótléka a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra.  
 

a. Pedagógus I. felsőfokú 14. kerekítve:  327.700.-Ft 
b. Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 250 %-a) 50.000.-Ft 
MINDÖSSZESEN:  377.700-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 
93/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2016. évi 
működésére vonatkozó beszámolóját. 

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

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2017. június 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2016. 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 2016. 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: 2017. 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 

95/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a GYARMATI MÉDIA Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését a mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 



2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

  Házy Attila ügyvezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2016. 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: 2017. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
  Bereczk Edit, ügyvezető 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
elfogadásáról 

 
1.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a mellékletben foglalt tartalommal 

elfogadja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolóját. 
 

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

 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
  Oravecz István, ügyvezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-vel megkötésre kerülő szerződések 

 jóváhagyásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a mellékletben foglalt tartalommal 
jóváhagyja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. és az önkormányzat között az alábbi projektek 
megvalósításához szükséges kiegészítő tevékenységek (projekt előkészítés; projekt-menedzsment, 
nyilvánosság, szakmai program, tanulmány készítése) elvégzésére vonatkozó szerződéseket a 
pályázatban elszámolható összegekkel. 

 



TOP-4.1.1-15-NG1-2016-
00014 

A védőnői szolgálat fejlesztése 
Balassagyarmaton 

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-
00020 

Nyírjes - turisztikai központ fejlesztése 

TOP-1.4.1-15-NG1-2016-
00026  

A balassagyarmati Városi Bölcsőde 
fejlesztése 

TOP-1.4.1-15-NG1-2016-
00027 

 A balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda 
fejlesztése 

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

 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

  Oravecz István, ügyvezető 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

99/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft alapító okiratának kiegészítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő 

Kft. Alapító okiratát az alábbi tevékenységekkel egészíti ki: 
 
5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
5621’08 Rendezvényi étkeztetés  
7111'08 Építészmérnöki tevékenység  
7311'08 Reklámügynöki tevékenység 
7420’08 Fényképészet 
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
9319’08 Egyéb sporttevékenység 
9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 

2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

  Oravecz István, ügyvezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d.) pontjában biztosított feladat- és 
hatáskörében eljárva, a fenntartásban működő Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2017/2018. nevelési év 

 Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 



1. Központi Óvoda 5 csoport 

2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 

5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

ÖSSZESEN: 21 csoport 

 
 

2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai ellátásban részesülő 
gyermekek csoportokba történő osztásakor, a 2017/2018. nevelési év indításánál az Nkt. 4. számú 
mellékletében foglalt csoportlétszámok szerint járjon el. Továbbá kísérje figyelemmel a 
csoportlétszámok nevelési év közbeni változását és amennyiben a maximális létszám túllépésének 
fenntartói hatáskörben történő engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az Intézmény 
kérelmét a Képviselő-testület elé. 

 
 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét és 

tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a helyi közösségi közlekedés támogatásának  2017. 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 2017. január 1-jétől december 31.-éig folyamatosan 
fenntartja,  

b) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2016. évben 
6.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá; 

c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás útján a szolgáltatóval a közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva kötötte meg. 
 

2) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel való együttműködési megállapodás  
megkötéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a határozat mellékletében foglalat 

tartalommal együttműködési megállapodást köt a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel a 
Belügyminisztérium által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” című pályázati 
felhívásra benyújtásra kerülő „Kitörni az ördögi körből” projekt megvalósítása érdekében. 
 

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

Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester  

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

103/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a 2017. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi támogatások 

meghatározásáról 
 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a 6/2017. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet 7. §. (2) bekezdésében biztosított határkörében eljárva - az Kulturális Bizottság – javaslata 
alapján: 

 
a) „Kicsi Vagyok Én” Alapítvány részére Örökség Kulturális Műhely előadássorozat 

megrendezésére: 400.000.- Ft 
 
b) Palóc Ország Egészségéért, Gazdaságáért, Okosságáért Alapítvány Napsugár Nyugdíjas 

Klub rendezvénysorozat megrendezésére: 100.000.- Ft 
 
c) LAMENDA Alapítvány „Együtt a család” családi nap megrendezésére: 60.000.- Ft 
 
d) „BALASSAGYARMAT ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSÉÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY Veres József új 

könyvéhez: 80.000.-Ft 
 
e) Balassagyarmati Kórusalapítvány "31. Zene határok nélkül" Nemzetközi Muzsikustábor, 

Verseny és Művészeti Fesztivál megrendezéséhez 500.000.- Ft 
 
f) Kertész István Alapítvány Zsidóság kereszténység –magyarság előadások, rendezvények 

megszervezése 70.000.-Ft 
 
g) Horváth Endre Kiadványi Alapítvány A Balassagyarmati Honismereti Híradó 2016. évi 

kötetének megjelentetéséhez: 90.000.- Ft 
 
h) Kiss Árpád Nevelési Alapítvány A Kiss Árpád Általános Iskola hagyományainak ápolására: 

60.000.- Ft  
 
i) LAMENDA Alapítvány Közlekedés biztonsági nap megrendezéséhez: 60.000.- Ft összegű 

támogatást ítél meg. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.  

 
Határidő:  a tájékoztatás tekintetében 2017. június 6. 

      a szerződések megkötése tekintetében 2017. június 30. 



Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. 8. 

szám alatt  lévő1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlanon lévő Madách Filmszínház 
és a hozzátartozó álló-és fogyóeszközök 2019. december 31-ig szóló üzemeltetésére a határozat 
mellékletét képező tartalommal - ajánlatok bekérése útján- pályázatot ír ki. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat érkezik a pályázati 

felhívásra, úgy a soron következő képviselő-testületi ülésre döntés céljából terjessze be a beérkezett 
ajánlatokat (ajánlatot). 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is 
eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.  
 

3.) Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell ismételni. 
Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 
 
Határidő:  az első pályázat kiírására: 2017. június 05. 
Felelős:  a pályázat kiírásáért:  Dr. Varga Andrea jegyző 

   az ajánlatok beterjesztéséért: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati 1630. hrsz-ú ingatlanra a PALÓC Nagykereskedelmi Kft-vel kötött 

helyiségbérleti szerződés felmondásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PALÓC Nagykereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (székhely: 3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 9., adószám: 10534485-2-
12, cg: 12 09 001032) 2007. június hó 27. napján a Balassagyarmati 1630. hrsz. alatti helyiség 
bérletére kötött, 2032. május 31-ig terjedő időtartamra szóló szerződést a bérlő súlyos 
szerződésszegésére (több, mint három havi helyiségbérleti díj meg nem fizetésére) tekintettel 
felmondja. 

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

 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



106/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
használaton kívüli ingatlanok 2017. évi gyommentesítéséről 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzata Csábi Balázs egyéni vállalkozóval köti meg a szerződést 

2017. június 1.-től 2017. december 31.-ig terjedő határozott időtartamra és a vállalkozó a lekaszált fű 
fejében elvégzi a fűkaszálást – szükség szerint, de legalább évi két alkalommal – az alábbi területek 
vonatkozásában: 
 

Balassagyarmat 
- 041/28 hrsz.   8,2371 ha (Május 1. u. vége)  
- 1835/113hrsz.             1,7173 ha (Springa-domb, Városerdő oldala) 
- 1835/114 hrsz.               5,1509 ha (Springa-domb, Huszár Aladár utca oldala) 
 
Patvarc 
-  048/6 hrsz.  4,4154 ha (vízmű területe) 

 
(2) Balassagyarmat Város Önkormányzata Kajdy Norbert egyéni vállalkozóval köti meg a szerződést 

2017. június 1.-től 2017. december 31.-ig terjedő határozott időtartamra az alábbi területek 
vonatkozásában 

 
Balassagyarmat 

 
- 032/2 hrsz.  3,8708 ha  (Kórház mellett)  
- 3154/2 hrsz.  5,8 ha  (Vasnagyker mögött)  
- 709/10 hrsz.  2,0 ha  (új buszpályaudvar mellett) 
- 3195 hrsz.  0,3436 ha   (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 0154/15 hrsz.  0, 2008 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 0154/19 hrsz.  0,4164 ha   (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület)             
- 3192/2 hrsz.  7,5509 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 350/3 hrsz.  2,3941 ha   (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület)  
- 064/10 hrsz. 0.9875 ha  (Szügyi út mellett) 
- 064/12 hrsz. 11,6665 ha  (Szügyi út mellett) 
- 1038 hrsz.  2,3471 ha  (Patvarci út mellett) 
- 038/2 hrsz. 0,8622 ha  (Patvarci út mellett) 

 
A gyommentesítés fajlagos költsége: 

Gépi erővel: 0,9 Ft/nm2 
Kézi erővel: 9 Ft/nm2 

 
(3) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő –testülete hatályon kívül helyezi a 62/2017. 

(III.30.) számú határozatát. 
 

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

 
Határidő:  szerződés megkötésére: 2017. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2017.(V.25.)   h a t á r o z a t a 
a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
közbeszerzéseinek statisztikai összegezéseit az e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 



 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint szükséges 

intézkedések megtételéről. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2016. évi 

összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 

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

Határidő: 2017. május 25. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester, valamint Dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
109/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 

a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 
jelentésének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat és Térsége 

Fejlesztéséért” Közalapítvány 2016. 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:  2017. 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 

110/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 
a "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

elfogadásáról 
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99" 
Közalapítvány 2016. 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:  2017. május 31. 
Felelős:     dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
111/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 

a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület által a  
Balassagyarmat 3192/1 hrsz-ú ingatlanon történő  

2017-2018 évre szóló TAO fejlesztéshez  
tulajdonosi hozzájárulás megadására 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a BSE Palóc 

Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület székhely: 2600 Balassagyarmat, Ipolypart u. 3192/1/A. 
(továbbiakban: Egyesület) TAO pályázat keretében a Balassagyarmat Város Önkormányzata 
tulajdonát képező Balassagyarmat, 3192/1 hrsz-ú ingatlanon   

a. egy 70 m x 50 m élőfüves edzőterületet kiépítéséhez, létesítéséhez, 
b. meglévő edző pályára edzés szintű világítás kiépítéséhez, önálló mérőhely kialakításával, 
c. vendég szurkoló lelátó kiépítéséhez és a hozzátartozó parkoló, jegypénztár, büfé, női-

férfi és mozgáskorlátozott WC-k kialakításához.  
 

2) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a BSE Palóc 
Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület székhely: 2600 Balassagyarmat, Ipolypart u. 3192/1/A. 
(továbbiakban: Egyesület) TAO pályázat keretében a Balassagyarmat Város Önkormányzata 
tulajdonát képező Balassagyarmat, 3191 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves pálya műfű cseréjét 
elvégezze. 

 
3) Az 1-2.pont szerinti beruházásához - amennyiben szükséges - az önerő biztosítása az Egyesület 

kötelezettsége. 
 
4) Az 1-2. pont szerinti beruházással kapcsolatos tervezési, kivitelezési és szükség esetén az  1/b. pont 

szerinti  közműfejlesztési hozzájárulás, kapacitásbővítési költségek az Egyesületet terhelik.  
 
5) A Képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, hogy a tervezett TAO 

fejlesztési beruházások nem érinthetik azokat a területek, melyek az önkormányzat „Zöld város” – 
TOP-2.1.2-15 NG1-2016-0002 kódszámú projektjének megvalósításához szükségesek. 

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

Határidő: a kiértesítésre 2017. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 



Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2016.(VI.21.) számú határozata 
módosításáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2016.(VI.21.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1582/A/9. hrsz. 

alatt felvett, 47 m2 területű, lakás, megnevezésű, természetben 2660 Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem út 27. 1. em. 9. szám alatt található ingatlan Oczot Ottó (1968. Bgy, Hunyadi u. 2 B l.ház 
2. em. 6) tulajdonában álló ½ részét a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó tulajdoni 
hányaddal, valamint az alapító okiratban meghatározott, hozzá tartozó helyiségekkel együtt 
2.400.000,- Ft azaz: Kétmillió-négyszázezer vételár ellenében megvásárolja.  
 

2.)  A képviselő-testület az 1. pontban részletesen körülírt ingatlan Cserháti Tamás (1958.) tulajdonát 
képező részéért egy önkormányzati tulajdonú lakóingatlan értékarányos tulajdoni hányadát adja 
Cserháti Tamás tulajdonába. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződések fenti tartalommal történő megkötésére.  

 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 

a DMRV Zrt kérelmének elbírálásáról 
 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

tulajdonában lévő 0156 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2660 Balassagyarmat külterületen 
található ingatlanon napelem-park valósuljon meg. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozat mellékletében foglalt 

Nyilatkozat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester és dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
114/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat 021/1 és 018/2 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület – a termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján – kezdeményezi, hogy a Balassagyarmat, külterület 
021/1 helyrajzi számú, rét művelési ágú, 2.596 m2 térmértékű termőföld ingatlan teljes területe, 
továbbá a Balassagyarmat, külterület 018/ 2 helyrajzi számú - 018 helyrajzi számú útnak a 021/1 
hrsz-ú ingatlan észak-keleti sarokpontja és a 3187/2 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati sarokpontja 
közötti egyenestől délre eső - útszakasz belterületbe vonására kerüljön sor. 
A képviselő testület egyidejűleg nyilatkozik, hogy a belterületbe kerülő földterületeket a kérelemben 
megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználja.  

 
A kezdeményezés indoka, a 18/2016.(X.03.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
településszerkezeti tervvel összhangban, hogy a jelenleg 018 hrsz-ú út belterületbe kerülő szakasza 



(018/2 hrsz) 8 m szélességűre bővíthető legyen, a 765/71 hrsz-ú Felsőmalom utcának a 733 hrsz-ú 
Mikszáth Kálmán utca irányába történő meghosszabbítása megvalósítható legyen, az ezek után 
fennmaradó terület pedig a gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató célú épületek elhelyezésére 
felhasználható legyen. 

 
Határidő: 2017. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
2.) A képviselő-testület a Balassagyarmat, külterület 021/1 hrsz-ú ingatlant, belterületbe vonását 

követően, adás-vételi szerződéssel  bruttó 2.950.000.-Ft vételárért megvásárolja annak jelenlegi 
tulajdonosától, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületétől. 

 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a jogerős belterületbe vonást követő 30 nap 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
115/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 

a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete kérelmének elbírálásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program 2.2.3-17. – Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése című 
pályázat megvalósítása keretében támogatja, hogy a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megye 
Szervezete a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti ingatlan helyett más balassagyarmati 
ingatlanon valósítsa meg a hajléktalan személyek részére átmeneti szálló létesítését, 
korszerűsítését. 

 
2.) 2.A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy megfelelő ingatlan esetén – amennyiben az 

önkormányzati tulajdon – az arra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére tett előterjesztést a 
soron következő ülésre terjessze elő és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 
az Ipolypart és Nádor utca menti sportterület szabályozásának módosításáról 

 
1.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az Ipolypart 

és a Nádor utca menti sportterületen szabványos küzdőtér feletti magassággal többcélú 
kézilabdacsarnok épülhessen, egyetért a hatályos rendezési terv módosításának 
kezdeményezésével, hogy a különleges sport övezetbe sorolt két szomszédos földrészlet egy közös 
építési övezetben, továbbá a jelenleg megengedett 7,5 méteres építménymagasság helyett 12,5 
méter legyen az építési szabályozásban.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervmódosítás megrendelésére, és a 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendeletben foglalt egyszerűsített eljárás szerinti egyeztetés lefolytatására. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: - a tervek megrendelésére: azonnal,  



- az egyeztetések lefolytatására: a jogszabályban meghatározottak szerint. 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 

 a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. részére  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból összesen 121 m2 
alapterületű három helyiséget a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. (székhely: 2687 
Bercel, Béke u. 1. adószám: 25540936-1-12)  részére irodai tevékenység folytatása céljából bérbe 
adja az alábbi feltételekkel:  

a. a szerződés időtartama határozott időre, 2017. év június hó 01. napjától 2019. év május 
hó 31. napjáig terjed, 

b. a helyiség havi bérleti díja 78.740.-Ft/hó +áfa, azaz: Bruttó 100.000.-Ft/hó, 
c. a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, háromhavi bérleti 

díjnak megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása, 
d. a helyiség működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai a Nyugat-Nógrád 

Térségfejlesztő Nonprofit Kft.-t terhelik. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződést megkötésére és az ehhez 
kapcsolódó intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. május 31. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2017.(V.25.) h a t á r o z a t a 
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 

 az Idősügyi Modellprogram részére  
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból összesen 100 m2 
alapterületű helyiséget az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram lebonyolítása érdekében, 
önkormányzati érdekből, szociális munka, irodai tevékenység folytatása céljából térítésmentesen 
használatba adja az alábbi feltételekkel:  
 

a. a szerződés időtartama határozott időre, az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram 
települési lezárásáig szól 

b. a helyiséghez kapcsolódó rezsiköltségeket, közüzemi szolgáltatások díját az önkormányzat 
átvállalja 

c. amennyiben az érintett helyiségek a program időtartama alatt más, önkormányzati célra 
hasznosításra kerülnek, a használó köteles a helyiséget az önkormányzat részére visszaadni, 
részére más helyiség biztosítása mellett 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést megkötésére és az ehhez 

kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. május 31. 

 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
119/2017. (VI.20.)    h a t á r o z a t a 

az EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a EFOP-1.2.9-17 
kódszámú ( Nők a családban és a munkahelyen) című felhívásra a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal pályázatot nyújtson be. 

 
2. A képviselő-testület  - a pályázat nyertessége esetén – hozzájárul ahhoz, hogy a Nő-központ a 

Balassagyarmat, Deák Ferenc u. ( volt Takarékszövetkezet) ingatlanban valósuljon meg, mely 
ingatlanra 3 éves időtartamra a helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek és bérleti díj fizetés mellett bérleti szerződést köt. 

 
3. 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 

120/2017. (VI.20.)    h a t á r o z a t a 
Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának lebonyolításához 

kapcsolódó többlet-forrásigény biztosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség 

(továbbiakban: MKSZ) Országos Tornaterem Felújítási Programján elnyert pályázat 
megvalósításához – az MKSZ által lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként – biztosítja a 
felmerült maximum 500.000 forintos többlet-önerő igényt. 

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

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
121/2017. (VI.20.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat 055/6 hrsz-ú ingatlan napelem park céljára történő  
bérbeadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja az önkormányzat 

tulajdonában lévő 055/6 hrsz-ú, 5 ha 5899 m2 terület nagyságú területet a Greentechnic Hungary 
Kft-nek (1214 Budapest, Orion utca 14.) napelemerőmű park létesítése céljára az alábbi 
feltételekkel: 

- a bérleti idő a szerződéskötéstől számított 25 év, amely ismételten meghosszabbítható, 
- a bérleti díj 15.- Ft/m2/év +áfa. 

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek szerinti bérleti szerződés 

megkötésére.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  



Határidő:2017. július 31. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

122/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek a kiértesítéséről gondoskodjon. 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. július 15. 
Felelős:    dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
123/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi beszámolójának  
elfogadásáról  

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2016 – 2017 évi beszámolóját. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
124/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2017. évi támogatására  
biztosított előirányzat felosztásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kulturális Bizottságnak a 2017. 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 
125/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyeletet biztosításáról 
 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a 2015. évi CXXIII. 

törvény 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi 
ügyeleti ellátást a Semmelweis Egyetemmel kötendő feladat-ellátási szerződés alapján biztosítsa. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, 350/3 hrsz-ú földrészlet megnevezésének módosításáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlan 
nyilvántartásban a 350/3. hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban álló földrészlet kivett Ipoly folyó régi 
meder megnevezésről kivett beépítetlen terület megnevezésre módosítását. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan nyilvántartásban történő módosítások 

érdekében a földhivatalban szükséges intézkedések kezdeményezésére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a földhivatali eljárás megindítására: 2017. július 10. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
127/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges döntések  
meghozataláról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kézilabda csarnok létesítésének 

támogatásához szükséges nyilatkozat kiadásáról szóló 90/2017.(IV.27.) határozatát visszavonja. 
 
2.) A Képviselő-testület – megerősítve a 55/2016.(III.31.) számú határozatában hozott döntését – a 

1278/2017.(VI.02.) Korm. Határozatban foglaltak alapján kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
közcélú beruházás minél előbbi megvalósulása érdekében a sportcsarnoképítéshez szükséges 
ingatlan (Balassagyarmat 376/4 hrsz) tulajdonjogát ingyenesen átruházza az állam, vagy az állam 
által megnevezett szervezet számára külön megállapodás keretében. Az ingatlan tulajdonjogának 
átruházását megelőzően szükségessé váló megosztásának terheit az önkormányzat vállalja. 

 
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2017. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. fsz. 5. ajtószám alatti  
 lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. 

fsz. 5. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Bojtos István (szül.: an.: 
n) és Bojtos Istvánné (szül.:  an.: ) részére határozott időre, 2017. július  6. napjától kezdődően 
2018. június 30. napjáig – költségelvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja. 

 
2.)  A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

Határidő:  a kiértesítésre: 2017. július 15. 
a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. július 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
129/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 1. ajtószám alatti lakás 
 lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
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.:  an.: ) részére határozott időre, 2017. június 1. napjától kezdődően legkésőbb 2018. 
május 31. napjáig – költségelven – bérbe adja, azzal, hogy amennyiben a bérlőkijelölési jog 
jogosultja írásban jelzi a tulajdonos önkormányzat felé, hogy élni kíván a bérlőkijelölési jogával, 
akkor a bérlőt erről az önkormányzat értesíti és az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
a bérlőnek birtokba kell adnia a lakást a tulajdonos önkormányzat felé.  

 
A bérlő további elhelyezés tekintetében az önkormányzat felé semminemű igénnyel nem élhet.  

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

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

Határidő: a kiértesítésre: 2017. július 15. 
  a szerződés megkötésére: 2017. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
130/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 4. B. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás 
lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Puporka András (sz.: an: ) és 

Puporka Andrásné (sz.: an: ) részére, a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 4. B. IV. emelet 1. ajtószám 
alatti 53 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást – szociális elvű lakbér megfizetése mellett 
– 2017. július 1. napjától kezdődően 2018. június 30. napjáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 

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

Határidő:  A kiértesítésre:  2017. július 15. 

A szerződés megkötésére: 2017. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

131/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti 

lakás lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyi János (sz.:  an: ) és Baranyi 

Jánosné (sz.: ; an: ) részére, a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. földszint 1. szám alatti 75 m2 



alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást – költségelven – 2017. június 16. napjától kezdődően 
2018. június 15. napjáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 

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

Határidő:  A kiértesítésre:  2017. július 15. 
A szerződés megkötésére: 2017. július 31. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti  

lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 
(Sasvári István és Sasvári Istvánné) 

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

Istvánné (sz.: an.: ) részére a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 4. szám alatti 36 m2 
alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást 2017. június 1. napjától kezdődően 2020. május 31. 
napjáig – szociális elvű lakbér megfizetése mellett- bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 

 
A Lakásbérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy Bérlők a lakás műszaki állapotát ismerik, illetve, 
hogy a lakás vizesedésével kapcsolatban a Bérbeadó felé semmiféle költségtérítési igénnyel nem 
élhetnek, illetve, a lakás saját költségen történő, - a tulajdonos által korábban engedélyezett, de  a 
Bérlők által el nem végzett - átalakításához, azzal, hogy az átalakítás során felmerülő költségek 
megtérítését, sem jogalap nélküli gazdagodás sem egyéb jogcímen a Bérlők az Önkormányzattól 
nem igényelhetik. 

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

Határidő:  A kiértesítésre: 2017. július 15. 
A szerződés megkötésére: 2017. július 31. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
133/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 6. ajtószám alatti 
lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. 
I. emelet 6. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Bogdánné Virág Kitti (szül.: an.: ) és Bogdán János (szül.: an.: ) részére, határozott időre 2017. 
június 1. napjától kezdődően 2018. május 31. napjáig – szociális elvű lakbér megfizetése 
mellett - bérbe adja azzal, hogy az Émász valamint a Főgáz felé fennálló tartozások 
rendezéséről kötelesek a Bérbeadó részére 2017. 10. 31. napjáig tájékoztatást adni, ennek 
elmaradása, illetve a tartozások rendezetlensége esetén a szerződés felmondásra kerül. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 



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

Határidő:  a kiértesítésre: 2017. július 15. 
a szerződés megkötésére: 2017. július 31. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
134/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Régi út 16. fsz. 1. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Régi út 16. fsz. 1. 

ajtószám alatti 41 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet alapján 
Bogdán Erzsébet (szül:  an.: ) és  Bogdán Rudolf (szül:  an.: ) részére határozott időre 2017. 
július 15. napjától kezdődően 2018. július 14. napjáig – szociális alapon – bérbe adja. 

 
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  a szerződés megkötésére, a lakás átadására: 2017. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Nyírjes 5226 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5226 hrsz-
ú 435 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Blaskó Attila 
(szül:  an. ) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 113. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel 
elidegeníti: 
a) az ingatlan vételára  1.000.-Ft/m2 + áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra 

történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik, 
d) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. augusztus 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 
Határidő: a kiértesítésre 2017. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

136/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/3 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/3 
hrsz-ú 538 m2 területű zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant a megtekintett 
állapotban, Münzberg Gusztáv (szül:  an. ) 2660 Balassagyarmat, Klapka u. 64. szám alatti lakos 
részére az alábbi feltételekkel elidegeníti: 
a. az ingatlan vételára 500.- Ft/m2 + áfa, 
b. a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c. az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra 

történő csatlakozás költségei a vevőt terhelik, 
d. az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. augusztus 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2017. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 

hrsz-ú 544 m2 területű zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant a megtekintett 
állapotban, Siket Béla (szül:  an. ) 2660 Balassagyarmat, Bartók Béla u. 22. szám alatti lakos részére 
az alábbi feltételekkel elidegeníti: 
a. az ingatlan vételára 500.- Ft/m2 + áfa, 
b. a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c. az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra 

történő csatlakozás költségei a vevőt terhelik, 
d. az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. augusztus 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2017. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiség hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CHOKI-BO Kft.-vel (2660 

Balassagyarmat, Thököly u. 11. adószám: 12473795-2-12) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. 
szám alatti 610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 alapterületű „E” 
jelű helyiségre, valamint a közös közlekedőből 1 m2 re 2018. május hó 31. napjáig szóló 
helyiségbérleti szerződést, 2017. július hó 14. napjával közös megegyezéssel az alábbi feltételekkel 
szünteti meg: 

a.) a helyiség új bérlője 2017. július hó 15-tól a 2. pontban foglalt feltételek szerint helyiségbérleti 
szerződés köt, 



b.) a helyiségbérleti díját 2017. július hó 15. napjáig meg kell fizetni, illetve valamennyi díjhátralékot 
ezen időpontig ki kell egyenlíteni.  

 
2.) Amennyiben az 1.pont szerinti helyiségre az elmaradt helyiségbérleti díj és közös költség tartozás -

az új helyiségbérleti szerződés megkötésének időpontjáig- megfizetésre kerül, akkor 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. 
szám alatti 610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 alapterületű „E” 
jelű helyiséget, valamint a közös közlekedőből 1 m2-t az Euro 2000 Használtruha Kft. (székhely: 
3170 Szécsény, Kossuth u. 76, cégjegyzék szám: 12-09-009186), adószám: 25282311-2-12)  
részére kereskedelmi tevékenység céljára az alábbi feltételek szerint adja bérbe:  

a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra 2017. július hó 15. napjától 2018. év május 
31-ig szól, 

b.) a helyiség kezdő éves helyiségbérleti díja: 19.500.-Ft/m2/év + áfa azaz: 1.696.500.-Ft/év +áfa, 
melyet a bérlő havonta köteles megfizetni, 

c.) háromhavi helyiségbérleti díjnak megfelelő óvadék összegét a bérlő a szerződés megkötése 
előtt Balassagyarmat Város Önkormányzata részére köteles megfizetni, 

d.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizeti, 
e.) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos 

költségek a bérlőt terhelik.   
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

szerződések aláírására. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. július 5. 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

139/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, 1340 hrsz-ú és a 1338 hrsz-ú  

ingatlanból részterület elidegenítéséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata tulajdonát képező 1340 hrsz-ú 373 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant -a megtekintett állapotban- 1/2 -1/2 részben Kovács József (sz.: an: a) 2660 
Balassagyarmat, Szontágh P. u. 22. 1/3. szám alatti lakos és Kovács Sándor (sz.: an: ) 2671 
Őrhalom, Ifjúság u. 18. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel idegeníti el:  
a.) a terület vételára 2.000.-Ft/m2 + ÁFA, mely összeget a vevőnek az adásvételi szerződés 

aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni,  
b.) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli.  

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács József (sz: 1956. an: Tóth 

Mária) 2660 Balassagyarmat, Szontágh P. u. 22. 1/3. szám alatti lakos és Kovács Sándor (sz: 1960, 
an: Tóth Mária) 2671 Őrhalom, Ifjúság u. 18. szám alatti lakos részére a Balassagyarmat, 1338 hrsz-
ú ingatlanból kb: 200 m2 részterületet -a megtekintett állapotban- az alábbi feltételekkel idegeníti el:  
a.) a terület vételára: 700.-Ft/m2 + ÁFA, mely összeget a vevőnek az adásvételi szerződés 

aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni,  
b.) a tulajdonjog szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli. 

 
3.) A 2. pont szerinti Balassagyarmat 1338 hrsz-ú beépítetlen terület telekhatár és terület rendezési 

munkarészek elkészíttetése és engedélyeztetése Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
feladata és költsége.  

 
4.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. november 30-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  



 
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az 

adásvételi szerződés megkötésére. 

 
Határidő: a kiértesítésre 2017. július 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. ( 510/A/1 hrsz-ú) ingatlan hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem 

útja 18. szám alatti (510/A/1 hrsz-ú) 60 m2-es ingatlant 2017. május 1. napjától, 2019. december 31. 
napjáig bérbe adja az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2014 (V.21.) 
önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 4§-a alapján az Ipoly-táj Területfejlesztési 
Társulásnak (2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.) az alábbi feltételekkel: 
 

a.) a bérlő a helyiségért 5.000.Ft/m2/év + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni 
b.) a bérlő a Rendeletben megjelölt óvadék megfizetésére köteles 
c.) a bérlő tudomással bír arról, hogy az ingatlan két, különálló helyiségből áll, melyek 24 és 36m2-

esek. A 24m2-es helyiség gázfűtési rendszere használhatatlan, a bérlő a helyiséget ennek 
ismeretében veszi bérbe. A bérlő a gázfűtés rendszer működésképtelensége okán Bérbeadó 
felé nem élhet követeléssel 

d.) a bérlő tájékoztatta a bérbeadót, hogy a helyiségben – egyéb tevékenységei mellett – a 
NYITOK Tanulási központ megvalósítását végzi, melynek során együttműködik a TÖMB Kft-vel. 
A TÖMB Kft-vel való együttműködés célja a nyertes pályázat megvalósítását, így a Kft-vel való 
szerződéskötést a képviselő-testület támogatja, és nem értékeli a Rendelet 9. § (1) 
bekezdésében megvalósuló tevékenységnek.  
 

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

Határidő: a kiértesítésre 2017. március 30. 
Felelős: Csach Gábor alpolgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

141/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Kossuth L. út 35. fsz. 1. és fsz. 2. ajtószám alatti  

lakások elidegenítéséről 
 
1.) a) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth 

L. út 35. fsz. 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 1663/A/3) 57 m2 alapterületű egy szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást jelenlegi megtekintett állapotában – 2.000.000.- Ft-ért Tóth 
Koronczay Tamás (szül:  an: ) részére elidegeníti. 

 
b) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth 

L. út 35. fsz. 2. ajtószám alatti (Hrsz.: 1663/A/4) 60 m2 alapterületű egy szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást  jelenlegi megtekintett állapotában – 2.000.000.- Ft-ért Tóth 
Koronczay Tamás (szül: an: ) részére elidegeníti. 

 
2.)  A vételárat a adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.  
 

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 



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

Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
142/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2017. évi 
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak az 
önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2017. évi elbírálásáról szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

143/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2016/2017. nevelési évben történő 

engedélyezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2016/2017. nevelési 
évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda 
alábbi feladatellátási helyén, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi:  

  
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét és 

tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

 
3.) A Képviselő-testület a Balassagyarmati Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezéséről szóló 258/2016.(XII.21.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

144/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési év indításakor 

történő engedélyezéséről 
 

2016/2017. nevelési év 

Központi Óvoda  
Meseerdő Tagóvoda 

Tekergő csoport Pillangó csoport 

26 fő 26 fő 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2017/2018. nevelési 
évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda 
alábbi feladatellátási helyén, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi:  

 
2017/2018. nevelési év 

Központi Óvoda  
Meseerdő Tagóvoda 

Tekergő csoport Pillangó csoport 

26 fő 26 fő 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2017/2018. nevelési év során a 

felvételi kérelmek telesítésekor a fenntartó jelen döntésére alapozva járjon el. Amennyiben a 
Központi Óvoda másik feladatellátási helyén a maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezése szükségessé válik, az óvodavezető a kérelmét haladéktalanul terjessze be a 
Képviselő-testület elé. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét és 

tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 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 210/2011. (X.28.) számú határozata 
alapján kötött 44/2011. vagyonkezelési szerződést módosítását kezdeményezi olyan tekintetben, hogy 
a 3134/100 hrsz.-ú ingatlanhoz rendelt terület mértéke 15,0839 hektárról 15,0365 hektárra 
módosuljon.  

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1. pontban foglalt vagyonkezelési 

szerződésmódosítást aláírja, továbbá felkéri a polgármestert arra, hogy a 017/14, valamint a 030 
hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a tárgyalásokat folytassa le az erdészeti hatósággal, mely 
tárgyalások eredményét terjessze be a Képviselő- testület elé. 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

221/2016.(X.27.) számú határozatát. 
 

Határidő: 2017.augusztus 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

146/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
út elnevezéséről  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Huszár Aladár és a Veres Pálné 

utcát északon összekötő jelenleg névtelen közt Zorád Ernő köznek nevezi el. 
 

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



 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
147/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

utca elnevezéséről  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nyírjesi parkerdő útját a 

Fenyves út folytatásában – a határozat mellékletében foglalt térképen megjelöltek szerint - 
Ilovszky Ármin utcának nevezi el. 
 

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

Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

148/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
utca elnevezéséről  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Springa domb és a volt Április 4. 

lakótelep közötti névtelen utcát – a határozat mellékletében foglalt térképen megjelöltek 
szerint – Sipeki Balázs Ferenc utcának nevezi el.   

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

Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
149/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 tárgyú  
pályázatok benyújtásáról 

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

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 tárgyú pályázati felhívásra 
maximum 350 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljenek benyújtásra a 
Nógrádi Örökség Háza kialakítása 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 
150/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a TOP-1.1.1-16 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-1.1.1-16 - 
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra maximum 600 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 
151/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Helyi 
gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-16 kódszámú pályázati felhívásra maximum 60 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a közétkeztetési feladatatok 
és a városi piac 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 
152/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.1.1-16 - 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra maximum 700 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 
153/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Kulturális Bizottság által 2017. évben a sportfeladatok ellátására biztosított összeg felosztásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2017. évi 
sportfeladatok ellátására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
154/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

Iparterület bővítéséhez és a déli összekötő út létesítéséhez szükséges földterületek 
megvásárlásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP 1.1.1.-15 „Új iparterületek 

kialakítása Balassagyarmaton” pályázatban foglalt célok megvalósítása érdekében az alábbi 
földrészletek megvásárlását kezdeményezi: 
1.a. iparterület bővítéséhez: 064/2, 061/1, /2, 41, /42, /43 hrsz-ú földrészleteket maximum 1.000.-

Ft/m2 + áfa vételáron, 
1.b. a déli elkerülő út nyomvonalának biztosításához: 061/4, /5, /6 hrsz-ú földrészleteket maximum 

500.-Ft/m2 + áfa vételáron.  
 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertessége esetén a fenti 

feltételek szerint adásvételi szerződést kössön az ingatlanok tulajdonosaival. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

155/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat 064/13 és 064/14 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP 1.1.1.-16 „Ipari parkok és 

területek fejlesztése” pályázatban foglalt célok megvalósítása érdekében kezdeményezi a 
Balassagyarmat 064/13 hrsz-ú és a 064/14 hrsz-ú kivett beruházási terület megnevezésű ingatlanok 
megvásárlását a jelenlegi tulajdonostól, maximum 500.-Ft/m2 + áfa vételáron.  

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonos ASYLUM Kft pályázatának 

nyertességétől függően, a fenti feltételek szerint adásvételi szerződést kössön az ingatlan 
tulajdonosával. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

156/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
a Nyírjesi 8727/38 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Tóth János és Tóth 

Jánosné Balassagyarmat, Móricz Zs. utca 8. 2. lh. 1/3. alatti lakosok tulajdonában lévő, Nyírjes 
8727/38 hrsz-ú ingatlant bruttó 300.- Ft/m2 vételáron. 

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek szerinti adás-vételi szerződés 

megkötésére.  
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

Határidő: 2017. augusztus 31. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
157/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

emlékkő elhelyezéséről 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Polgárok 
Balassagyarmatért és a Palócságért Alapítvány a Kecske liget honfoglalási emlékműve 
szomszédságában a Pozsonyi Csata 1110-dik évfordulója emlékére emlékkövet helyezzen el. 
 

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

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
158/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város Önkormányzata 
és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatát - a melléklet szerint – 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

159/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata  
ideiglenesen szabad pénzeszközeinek 

hasznosításáról 
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 200 000 000 Ft, azaz Kettőszázmillió Ft összegben, a 
határozat mellékletében található NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL-ben meghatározott feltételek szerint  
Féléves Kincstárjegyet vásárol. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a befektetéssel kapcsolatos szerződések 

megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
160/2017.(VI.29.)  h a t á r o z a t a 

a víziközmű vagyont érintő tájékoztató elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve az előterjesztésben 

rögzített tájékoztatót megállapítja, hogy 2017. július 1. napjával nem kerül állami tulajdonba az 
önkormányzat tulajdonában álló víziközmű rendszer – tekintettel arra, hogy az közvetlenül nem 
kapcsolódik állami rendszerekhez, valamint mivel nem összeegyeztethető a Svájci beruházásból 
megvalósult pályázat előírásaival. 

 
2.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy – a közvetlen állami tulajdonhoz való kapcsolódás előállása 

esetére – a DMRV Zrt-vel együttműködve kerüljön sor átadási pontok kiépítésére az önkormányzati 
tulajdonú vezeték szakaszon. 

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

Határidő: folyamatos 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
161/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 

Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kössön a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával a 2017. november 3-án megtartandó kamarai 
választások lebonyolításában való közreműködésre, a választások technikai feltételeinek 
biztosítására.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés megkötéséhez 

szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 
 
 Határidő:  2017. szeptember 15. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
162/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 



a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Helyi Kamarai Választási 
Bizottságába történő delegálásról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2017. november 3-án megtartandó kamarai 
választásra a Helyi Kamarai Választási Bizottságába Filip Szabina (szül.: .; a.n.: ) 2660 
Balassagyarmat, Radnóti u. 31. szám alatti lakost delegálja. 

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

Határidő: 2017. október 04. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

163/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Városi Sportcsarnok hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Városi Sportintézmények kezelői 

jogállásának, illetőleg feladatellátási kötelezettségének módosítása nélkül - fenntartja jogát az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Sportcsarnok heti 10 órában Balassagyarmat Város 
Önkormányzata nevében történő hasznosítására. 
 

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

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester  
               dr. Varga Andrea  jegyző 
          Gaál Dénes intézményvezető 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre kötött 

bérleti szerződés megszüntetéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CHOKI-BO Kft.-vel 

(székhely: 2660 Balassagyarmat, Thököly u. 11., adószám: 12473795-2-12) a Balassagyarmat, 
Rákóczi u. 46-48. szám alatti 610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 
alapterületű „E” jelű helyiségre kötött, 2018. május hó 31. napjáig szóló helyiségbérleti szerződést 
2017. július hó 15. napjával közös megegyezéssel az alábbi feltételekkel szünteti meg: 

i. A bérlő a szerződés megszűntetéséig keletkezett 1.395.745,- Ft összegű helyiségbérleti díj és 
közös költség fizetési kötelezettségégét maradéktalanul kiegyenlíti oly módon, hogy az általa 
befizetett, 538.638,- Ft összegű óvadék beszámítását követően fennmaradó összeget három 
havi részletben, legkésőbb 2017. október hó 15. napjáig megfizeti a következők szerint: 
- az első részlet összege 250.000,- Ft, azaz: Kétszázötvenezer forint, melyet legkésőbb 

2017. augusztus 15. napjáig köteles átutalni, 
- a második részlet összege ugyancsak 250.000,- Ft, azaz: Kétszázötvenezer forint, 

melyet legkésőbb 2017. szeptember 15. napjáig tartozik teljesíteni, 
- a harmadik részlet összege 357.107,- Ft, azaz: Háromszázötvenhétezer-egyszázhét 

forint, melyet legkésőbb 2017. október 15. napjáig köteles megfizetni. 



ii. A szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodás csak a fizetési kötelezettség 
maradéktalan teljesítésével lép hatályba. Amennyiben a bérlő bármely részlet megfizetésével 
késedelembe esik, az egész hátralékos követelés – kamatokkal és költségekkel együtt – 
egyösszegben esedékessé válik, és az Önkormányzat minden további értesítés nélkül 
intézkedik a követelés végrehajtása iránt.  

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

megtételére és a megállapodás aláírására. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2017. október 15. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
165/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 

az intézményvezetői illetmények rendezéséről 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az Önkormányzat fenntartásában 
működő intézmények vezetőinek illetményét 2017. augusztus 1. napi hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 

- A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatójának, Bécsiné Miklecz 
Mariettának munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését 140.600.-Ft-ra emeli. 

- A Madách Imre Városi Könyvtár igazgatójának, Kiss-Mohai Orsolyának 19.200.-Ft, 

- a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatójának, Nagyházi Bélának 13.200.-Ft, 

- a Szent Erzsébet Idősek Otthona igazgatójának, dr. Jóna Andrásnak 40.000.-Ft, 

- a Városi Sportintézmények vezetőjének, Gaál Dénesnek 29.200.-Ft munkáltatói döntésen alapuló 
illetménykiegészítését állapít meg. 

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

 Határidő: 2017. augusztus 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2017.(VIII.25.)  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: 2017. augusztus 31. 
- a támogatási összeg a szerződéskötést követően az alábbi ütemezés szerint kerül átutalásra 

2017. augusztus 31-ig   3.000.000.- Ft 
2017. október 1-ig   3.000.000.- Ft 
2017. november 1-ig   3.000.000.- Ft 
2017. december 1-ig   1.000.000.- Ft 

- a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2017. december 31. napjáig esedékes. 
 

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



 Határidő: 2017. augusztus 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesülettel való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a BSE Palóc 
Farkasok Utánpótlás Sport Egyesülettel a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet 
szerint együttműködési megállapodást kössön. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesületnek folyósított támogatás átütemezéséről 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás 
Sport Egyesületnek 2016. július 27-én folyósított 8.000.000.-Ft visszatérítendő támogatás 
visszafizetési határidejét 2017. december 31. napjában állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Helyi identitás és kohézió erősítése – TOP-5.3.1-16 tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Helyi identitás és 

kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16 tárgyú pályázati felhívásra maximum 100 millió forint összegben, 
100%-os támogatottsággal, konzorciumi formában 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 
megtételére. 

 
 Határidő: pályázati kiírás szerint 
 Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
170/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 

a TOP-1.1.1-16 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról szóló  
150/2017. (VI.29.) határozat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16 – Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról szóló határozata 1. pontját akként módosítja, hogy a 
Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése terhére a projekt megvalósítása érdekében a projekt 
bruttó 220.000.000,- Ft teljes költsége mellett bruttó 928.792,- Ft erejéig vállalja saját erő 
biztosítását. Egyebekben a képviselő-testület a döntését változatlan formában fenntartja.  

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

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-vel megkötésre kerülő szerződések jóváhagyásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jóváhagyja a Balassagyarmati 
Városfejlesztő Kft. és az önkormányzat között az alábbi projekt megvalósításához szükséges 
kiegészítő tevékenységek (projekt előkészítés; projekt-menedzsment, nyilvánosság, szakmai 
program, tanulmány készítése) elvégzésére vonatkozó szerződéseket a pályázatban elszámolható 
összegekkel. 

 

TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 Új iparterületek kialakítása 
Balassagyarmaton 

TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084 Balassagyarmati közintézmények 
energetikai korszerűsítése 1. 

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

 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
  Oravecz István, ügyvezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipoly-Táj Területfejlesztési 

Társulás Egyesület részére 200 000 Ft,- összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít.  
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 30. 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 
a Teleki u.1. szám alatti  1580/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség  

bérleti szerződés meghosszabbításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvári és Társa Bt-vel  a 
Balassagyarmat, Teleki 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú, 201 m2 alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre a bérleti szerződést Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.) 
rendeletben foglaltak szerint az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg: 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. év augusztus hó 1. napjától 2019. év 
július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól, 

b) a helyiség bérleti díj összege: 10.270.-Ft/m2/év + áfa, azaz: 2.064.270.-Ft/év +áfa, 
c) bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének -a meghosszabbított időszakra vonatkozó bérleti díj 

10%-ának megfelelő- összegét a Bérlő köteles megfizetni,  
d) a helyiségre fennálló helyiségbérleti díjtartozást a helyiségbérleti szerződés megkötéséig, 

legkésőbb 2017. október hó 15. napjáig meg kell fizetni.  
 
2.) Amennyiben az 1. pontban foglaltak szerint a helyiségbérleti szerződés 2017. október hó 15. napjáig 

nem kerül megkötésre, úgy a Nemesvári és Társa Bt. a helyiséget 2017. október hó 31. napjáig 
kiürítve, kitakarítva köteles Balassagyarmat Város Önkormányzata részére visszaadni.  

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

amennyiben a helyiségre fennálló tartozás 2017. október hó 15. napjáig nem kerül megfizetésre úgy 
a tartozás behajtása és a helyiség kiürítése iránt a szükséges intézkedéseket megtegye.  
 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a kiértesítésre: 2017. október 05. 

 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
174/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Cserhát Print Kft. tulajdonában lévő 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/B szám alatti 509/2 hrsz-ú 

ingatlan megvételéről  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 millió forint + áfa összegért 
megvásárolja a Cserhát Print Nyomdaüzem Kft. (adószám: 11200723-2-12-) tulajdonában lévő 
balassagyarmati 509/2 hrsz-ú, természetben Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 18/B. szám 
alatti irodaház megnevezésű 129 m2 alapterületű ingatlant. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. október 30. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
175/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 



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, Horváth Mária (szül: an: ) 2660, Balassagyarmat, Thököly u. 26. szám alatti 
lakos részére az alábbi feltételekkel elidegeníti: 

a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2,+áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel 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, 
f) az ingatlan más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze. 
 

2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. november 30-ig megkötendő 
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: a kiértesítésre 2017. október 05. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
176/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

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, Bárány Barbara (szül: an: ) 2660, Balassagyarmat, Thököly u. 26. szám 
alatti lakos részére az alábbi feltételekkel elidegeníti 

a) az ingatlan vételára  1.000.-Ft/m2+áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel 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 466 m2 területre – 
eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba 
bejegyeztetni, 

e) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
f) az ingatlan más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze. 
 

2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. november 30-ig megkötendő 
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: a kiértesítésre 2017. október 05. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
177/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 



a Balassagyarmat 021/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról a 
Bátrak Frizbi Sport Egyesület részére 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátrak Frizbi Sport Egyesület (2660 

Balassagyarmat, Gárdonyi Géza u. 20.) részére a Balassagyarmat, külterület 021/1 hrsz-ú 
beépítetlen terület megnevezésű 2596 m2 alapterületű ingatlant -a megtekintett állapotban- az alábbi 
feltételekkel adja használatba:  

a) a terület használata határozott időtartamra: 2017. október 01-től kezdődően 2018. szeptember hó 
30-ig szól,  

b) az Egyesület köteles a használt ingatlan állagmegóvásáról, a terület tisztán tartásáról, 
kaszálásáról gondoskodni, valamint 4.320.- Ft+ÁFA/földrészlet/év összegű díjat fizetni 

c) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből felmondhatja, 
d) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle 

költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt és köteles a használt ingatlan kiürített 
kitakarított állapotban az önkormányzat részére visszaadni.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a használati szerződést megkötésére és az 

ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.  
 
Határidő: a kiértesítésre 2017. október 05. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
178/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

intézményi átszervezésről 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság intézményét 
jogutódlással, 2017. október 31. 2017. november 1. fordulónappal megszünteti és elfogadja a 
határozat mellékletében foglalt megszüntető okiratot. 
 

2.) A Képviselő-testület a Városi Sportintézmények intézményét jogutódlással, 2017. október 31. 2017. 
november 1. fordulónappal megszünteti és elfogadja a határozat mellékletében foglalt megszüntető 
okiratot. 

 
3.) A Képviselő-testület a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról szóló 

okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület a 
módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
4.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 

bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen 
eleget. A Képviselő-testület utasítja a GAMESZ igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát – a szükséges módosítási javaslatokkal – a 2017. októberi ülésre terjessze 
elő. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: előterjesztés beterjesztésére az októberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

179/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti  



lakás  lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szontágh Pál út 

12. fsz. 1. ajtószám alatti 60 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés 
céljából, önkormányzati érdekből:  

 
Dr. Frankfurter Márta (sz: an: ) infektológus szakorvos, fertőző osztály osztályvezető főorvosa 
részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2017. október 1-től kezdődően 2019. szeptember 30-
ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló munkaviszonyáig bérbe 
adja.   

 
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: A kiértesítésre:    2017. október 15. 
                     A szerződés megkötésére:  2017. október 31.  
 Felelős   Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
180/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. ajtószám  
alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 

30. tetőtér 2. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű, egy és fél szobás összkomfortos komfortfokozatú 
lakást Gulyás László Zsoltné (szül. név: an.: ) részére határozott időre 2017. július 1. napjától 
kezdődően 2020. június 30. 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. október 15. 
   a lakásbérleti szerződés megkötésére:  2017. október 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
181/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 123. fsz. 2. ajtószám alatti  lakás hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 123. 

fsz. 2. ajtószám alatti 61 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást Dobsonyi Lászlóné 
(szül.: an.: t) részére határozott időre, 2017. október 1. napjától kezdődően 2020. szeptember 30. 
napjáig – költségelvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja. 

 
2.)  A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 

Határidő:  a kiértesítésre: 2017. október 15. 
  a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
182/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

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.: an.: ) pályamunkás (Városi Sportintézmények) és Hrubecs – Török Erzsébet (sz.: an.:) 
(Városi Sportintézmények) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2017. augusztus 1-től 
kezdődően 2020. július 31-ig, ezen belül a Városi Sportintézményeknél fennálló munkaviszonyukig 
bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.  

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

Határidő:  A kiértesítésre: 2017. október 15. 
  A szerződés megkötésére: 2017. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
183/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

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 Búzás Rózsa (szül.: an.:) 
részére határozott időre, 2017. szeptember 16. napjától kezdődően 2018. szeptember 15. napjáig – 
költségelvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja. 

 
2.)  A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 

Határidő:  a kiértesítésre: 2017. október 15. 
  a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
184/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. földszint 2. ajtószám alatti  
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

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

Dózsa Gy. u. 41. B. fsz. 2. ajtószám alatti 66 m2-es alapterületű kettő szobás összkomfortos 
komfortfokozatú lakást Börcsök Tünde (szül.: an.: ) részére 2017. október 1. napjától kezdődően 
- költségelvű lakbér megfizetése mellett - 2018. szeptember 30. napjáig 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. október 15. 
  A szerződés megkötésére: 2017. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos - polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
185/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Zichy út 7. fsz. 1. ajtószám alatti lakás  
bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet 19. § (1) 
bekezdése alapján Baranyiné Csipák Mária (sz: an: ) Balassagyarmat, Zichy út 7. fsz. 1. 
ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználóval – szociális elvű lakbér megfizetése mellett – 
2017. november 1-től - 2018. április 30-ig lakásbérleti szerződést köt. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakás bérlőjét terhelik.  

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

Határidő:  a kiértesítésre:   2017. október 15. 
  a szerződés megkötésére:  2017. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
186/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

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:  

 
GALAXY – DENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, 
Nagyszentbenedek dűlő 61937/1.; Adószám: 25451513-1-05) képviseletében eljáró Farkas 
Enikő (an.: Kovács Klára) ügyvezető, mint vezető tisztségviselő  részére – költségelven – 
2017. október 1. napjától kezdődően 2018. december 31. napjáig, ezen belül a fogorvosi 
alapellátásban történő helyettesítés időtartamára 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: 2017. október 1. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

187/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. ajtószám alatti lakóingatlan  

további hasznosításáról szóló 4/2017.(I.26.) határozatának módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat, Vizy Zs. út 20. (Hrsz: 

1760) ajtószám alatti 119 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásingatlan további 
hasznosítására vonatkozó 4/2017 (I.26.) határozata 1.d) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.d) A bérleti jogviszony létesítésének feltétele, hogy  ifj. Jónás Gábor 600.000 Ft, azaz hatszázezer 

forint befizetését vállalja 2 havi egyenlő részletben bérleti jog megváltása címén 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára. Az első 
részlet megfizetésének határideje 2017. október 31., míg a második részlet megfizetésének 
határideje 2017. december 31. 

 
2.) A Képviselő-testület egyebekben a határozatot változatlan formában hatályba tartja. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
188/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2016. évi 
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város diáksport, 

szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2016. évi eredményeiről és működésükről szóló 
tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja 

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

Határidő:  2017. október 15.  
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
189/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Ipolypart és Nádor utca menti sportterület településrendezési eszközeinek 
módosítására vonatkozóan beérkezett véleményezések jóváhagyásáról  

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

5) Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 



6) Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály  

7) Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

8) Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

9) Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság  

10) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

11) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal  

12) Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

13) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

2. A Képviselő-testület a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának véleményét megismerte, azonban tekintettel arra, hogy a 
szakhatósági előírása nincs összefüggésben a tervmódosítással, azt nem fogadja el. 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. október 15. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
190/2017.(IX.27)  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 2018. 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 2018. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 

2.500.000.- Ft-ot biztosít.   
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  2017. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás) 
  2017. december 11. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

191/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 



 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi 

Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 Határidő: 2017. október 5. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

192/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bajcsy-
Zsilinszky út 8. szám alatti, 1614 hrsz.-on nyilvántartott, 1185 m² alapterületű ingatlanon lévő 
Madách Filmszínház és a hozzátartozó álló- és fogyóeszközök 2018. január 1-jétől 2019. 
december 31-éig szóló üzemeltetésére – pályázati eljárás eredményeként - üzemeltetési 
szerződést köt az UNIBÉ Kft.-vel (képviseli: Rigó Márton László ügyvezető; székhely: 2660 
Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 8.; adószám: 22733258-2-12). 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az üzemeltetési szerződés megkötéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő: 2017. október 31.  
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
193/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Egyesület 2017. évi működésének  
támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipoly-Táj Területfejlesztési 

Társulás Egyesület tevékenységének folytatásához 2017. évben 1.860 000 Ft,- azaz: Egymillió-
nyolcszázhatvanezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 Határidő:  fizetési határidő: 2017. október 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

194/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 
a Vak Bottyán utca ivóvíz- és szennyvíz bekötés költségtérítéséről 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Vak Bottyán 
utcában 2017. évben kiépített ivóvíz-és szennyvízhálózat költségeinek a közműberuházással érintett 
ingatlanok tulajdonosaival szemben érvényesítendő összegét egységesen 473.472.-Ft+ ÁFA-ban, 
tehát 601.310.-Ftban, azaz: Hatszázegyezer-háromszáztíz forintban határozza meg. A Képviselő-



testület az egy ingatlanra eső teljes beruházási költség és az önkormányzat által követelt 
költségtérítés között mutatkozó 350.109,- Ft összegű különbözet megfizetésétől eltekint.  

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

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2017. október 31. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
195/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető munkakörének 
betöltésére irányuló pályázati felhívásáról 

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

Műszaki Ellátó Szervezet 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: 2017. október 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

         dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
196/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervről 

  
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó 
Rendszerben tulajdonjoggal rendelkező, ellátásért felelős önkormányzatok közös képviseletét ellátó 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának nevében a gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza:  

. 
1.) A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy készítse el és nyújtsa be a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási 
terveket a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó rendszerre vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:  
 
- Az önkormányzatok csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őket megillető bérleti díj, 

illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállalnak 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. 
 

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: 2017. szeptember 29. 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
197/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervről 

  
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Regionális 
Szennyvízrendszernek a Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló részére 
vonatkozóan, a gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza:  
 
1.) 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 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a szennyvízelvezetés 
és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  
-  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: 2017. szeptember 29. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
198/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 

a 2017. évi önkormányzati lakásfelújításról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban rögzített sorrend 
szerint a költségvetési keret erejéig fogadja el a 2017. évi önkormányzati lakásfelújítási tervet: 

 
1. Patvarci u. 1. nettó: 4.4 millió Ft 
2. Kóvári út 7/A. TT.2. nettó: 1.5 millió Ft 
3. Szent Imre út 1/A. TT. 1. nettó: 1.5 millió Ft 
4. Szent Imre út 1/A. II. em. 9. nettó: 0.8 millió Ft 
5. Dózsa György út 41. I. em. 2. nettó: 2 millió Ft 
 

2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  Kivitelezések befejezésére:   2017. november 30.  

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
199/2017.(IX.27.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat-Újkóvár – Koláre (Kóvár) (Sk) közötti Ipoly-híd megvalósításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – megerősítve a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 19/2016 (X.3.) önkormányzati rendeletben foglaltakat – támogatja a 
Balassagyarmat-Újkóvár – Koláre (Kóvár) (Sk) közötti határkapcsolat, valamint az Ipoly folyó feletti 
Ipoly-híd megvalósítását; kiegészítő beruházásként pedig támogatja a híd műtárgyához társuló 
mederemelést vagy kisléptékű zsilip kiépítését. 
 



2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: határozat megküldésére 2017. október 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

200/2017.(IX.27)  h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben, Magyarország 

Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján 
 

 „Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti  
 Hanzó Andrásné óvodapedagógust 
 Tátrai Judit tanítót 
 Pásztor Sándorné tanárnőt 
 
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti     
 a Balassagyarmati Színkört 
 
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti       
 Veres Béla ápolót 
 Pischoffné Dr. Repka Piroska főorvost 
 
„ Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti 
 Sebjánné Rabóczki Teréziát, a Vitalitás Sportegyesület Látványtánc Szakosztályának 
 vezetőjét, pedagógust  
 Kovács Sándor sportolót 
 
 „Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti  
 Márton Hajnalka szociális ápoló-gondozót 
 Nagy Mihály karbantartót 
 
 „Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti  
 Vályiné Taliga Mária Erzsébet c. r. alezredest, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság bűnügyi 
 osztályvezetőjét 
 
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti 
 Ódor Vivien  
 Ódor Barnabás 
 Csábi Dorka 
 Siket Anna 
 Major Julianna 
 Vasas Bianka 
 Vályi Gergő 
 Tóth Kristóf 
 Benus Adél 
 Ispán Daniella 
 Szedlák Alexandra 
 Kertész Bori 
 Páris Artúr 
 Hegedűs Lili Veronika és 
 Szilfai Hanna tanulókat. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására. 
 

Határidő: 2017. október 23. 



Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

201/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
1.  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár 

költségvetési szerv vezetésére pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
 
2.  A Képviselő-testület létrehozza a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében megjelölt szakértői bizottságot és 

felkéri a polgármestert, hogy a beérkező pályázatokat a szakértői bizottság véleményével együtt 
terjessze a képviselő-testület elé. 

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

meg. 
 
 Határidő: 2017. november 15. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
          dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

202/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/5 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/5 

hrsz-ú 464 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Jónás 
Andrea Ildikó (szül: Balassagyarmat, 1967. an: Vanya Anna) 2660, Balassagyarmat, Felsőmalom 
utca 53. szám alatti lakos és Kis János (szül: Balassagyarmat, 1970. an: Bugyi Margit) 2659 Dejtár. 
Arany J. u. 2. szám alatti lakos részére 1/2 – 1/2 arányban az alábbi feltételekkel elidegeníti: 
a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2,+áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel 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 464 m2 területre – 
eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba 
bejegyeztetni, 

e) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
f) az ingatlan más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze. 

 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. december 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
 Határidő: a kiértesítésre 2017. november 10. 
 Felelős:   Medvácz Lajos  polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
203/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 

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

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/6 
hrsz-ú 464 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Jónás 
Andrea Ildikó (szül: Balassagyarmat, 1967. an: Vanya Anna) 2660, Balassagyarmat, Felsőmalom 
utca 53. szám alatti lakos és Kis János (szül: Balassagyarmat, 1970. an: Bugyi Margit) 2659 Dejtár. 
Arany J. u. 2. szám alatti lakos részére 1/2 – 1/2 arányban az alábbi feltételekkel elidegeníti el: 

a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2+áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel 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 464 m2 területre – 
eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba 
bejegyeztetni, 

e) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
f) az ingatlan más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze. 

 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. december 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
 Határidő: a kiértesítésre 2017. november 10. 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

204/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/11 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/11 

hrsz-ú 466 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Tunyogi 
Kornél (szül: Budapest, 1992. an: Gálik Ágnes) 2660, Balassagyarmat, Madách u. 12. szám alatti 
lakos részére az alábbi feltételekkel elidegeníti el: 

a) az ingatlan vételára  1.000.-Ft/m2+áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel 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 466 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. december 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
 Határidő: a kiértesítésre 2017. november 10. 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

205/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. fsz. 2. ajtószám alatti  

lakás lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. 

fsz. 2. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Baranyi Jenő Sámuel 
(születési név: Baranyi Jenő Sámuel; születési hely, idő: Balassagyarmat, 1952. 09. 10.; an.: Oláh 
Erzsébet) részére határozott időre, 2017. augusztus 1. napjától kezdődően 2018. július 31. napjáig – 
költségelvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja. 

 
2. A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 

Határidő:  a kiértesítésre: 2017. november 15. 
  lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. november 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

             

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

206/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti 

lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú rendelet alapján a 
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti – 32 m2 alapterületű komfortos 
komfortfokozatú lakást Baranyi Dezsőné (szül.: Mátyás Magdolna; 1957.; an.: Kovács Magda) 
részére határozott időre, 2017. november 1. napjától kezdődően 2018. október 31. napjáig – 
költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakás bérlőjét terhelik. 

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

Határidő: A kiértesítésre: 2017. november 15. 
  A szerződés megkötésére: 2017. november 30. 
Felelős:    Medvácz Lajos - polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
207/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Arany J. út 1.  fsz. 2. ajtószám alatti  
lakás  lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 

 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. út 1. fsz. 
2. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés 
céljából:  

 
Szalókiné Dr. Kovács Krisztina (sz: Balassagyarmat, 1988. 03. 02.; an: Pető Andrea) belgyógyász 
szakorvos részére, költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2017. november 1-től kezdődően 2019. 
október 31-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló 
munkaviszonyáig 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:    2017. november 15. 
  A szerződés megkötésére:  2017. november 30.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

208/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása  

Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 4. pontja helyébe a következő szöveg 
lépjen: 

 
 „4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

- településfejlesztési feladatok, 
- szociális feladatok, 

- turisztikai feladatok. 
 
 A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a települések a 

Társulással külön megállapodás keretében rögzítik.  
 
 A társulásra átruházott szociális hatáskörök: 

a) házi segítségnyújtás, 
b) támogató szolgáltatás, 
c) közösségi ellátások:  
- szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

- pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
d)  nappali ellátás: 

- fogyatékos személyek nappali ellátása,  
- szenvedélybetegek nappali ellátása, 

- pszichiátriai betegek nappali ellátása. 
 

 A szociális feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Balassagyarmat Kistérség 
Szociális Szolgáltató Központot (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.), mint szervezeti és 
szakmai szempontból önállóan működő költségvetési szervet, melynek gazdálkodási feladatait a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Balassagyarmat Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsát értesítse és az egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Határidő: 2017. december 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

209/2017.(X.26.)    h a t á r o z a t a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel 2012. január 1. napjától 2021. december 31-ig terjedő 
időtartamra kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés - a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 37. § (1a) bekezdése alapján -, 6 hónapos felmondási határidővel történő 
felmondását jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

maradéktalan ellátása, az új közszolgáltató kiválasztása, valamint az új közszolgáltatási szerződés 
megkötése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, ezekről a Képviselő-
testületet tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017.november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

210/2017.(X.26.)  h a t á r o z a t a 
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról 

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

Szervezet Szervezeti és működési szabályzatát a határozat mellékletében foglalt felülvizsgált 
tartalommal jóváhagyja.  

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

megtételére. 
 

Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
211/2017.(X.26)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
alapító okiratának módosításáról 

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

Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja. 

 
2.)  A Képviselő-testület a módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát a mellékletben foglalt tartalommal 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.  

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200185.TV/tvalid/2017.6.24./tsid/


Határidő: 2017. november 2. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

212/2017. (X.26)  h a t á r o z a t a 
Zoltánné Járja Orsolya végleges áthelyezéséhez való hozzájárulásról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Zoltánné Járja Orsolya a 
Balassagyarmati Tankerületi Központhoz 2017. október 29. napi hatállyal történő végleges 
áthelyezéséhez. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2017. október 27. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

213/2017. (X.26)  h a t á r o z a t a 
a Szent Imre SE-vel való együttműködési megállapodás megkötésére 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szent Imre 
SE-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre a Vizy Zsigmond úti pálya használata 
tárgyában, az alábbi feltételekkel: 
 
- az egyesület az együttműködési megállapodásban rögzített időkeretben jogosult a pálya 

térítésmentes használatára; a pálya az egyesület részéről további használatba nem adható 
- a pályához kapcsolódó karbantartást, üzemeltetési feladatokat a GAMESZ végzi  
- az együttműködési megállapodás keretében rögzítésre kerül, hogy a hétfőnként a területen – az 

GAMESZ által – megszervezésre kerülő piac működését az egyesület működése nem 
akadályozhatja 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

214/2017. (X.26) h a t á r o z a t a 
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesülettel való együttműködési megállapodás 

megkötésére 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a BSE Palóc 
Farkasok Utánpótlás Sport Egyesülettel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre az 
Ipolyparti sportcentrum és környezete használata, gondozása tárgyában 2017. november 1. napjától 
az alábbi feltételekkel: 
 



a. az egyesület az együttműködési megállapodásban vállalja az Ipolyparti sportcentrum és 
környezte működtetését, gondozását (azzal, hogy a műfüves pálya és a rekortán pálya 
használatából származó bevétel az önkormányzatot illeti)  

b. az egyesület vállalja 2 fő átvételét  
c. az együttműködési megállapodás keretében az egyesület vállalja a tulajdonában lévő 

pályakarbantartó, fűnyíró gépekre és adapterekre vonatkozó közös használat szabályainak 
rendezését a GAMESZ szervezetével 

d. az önkormányzat az együttműködési megállapodásban vállalja évi 5 millió forint támogatás 
átutalását  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2017. október 27. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

215/2017. (X.26) h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú épületek 2018. évi felújítási 

tervének jóváhagyásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évre a felújítási tervét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
a)  A Dózsa Gy. út 41 B épület 2 lakásának gázkészülékeinek lecserélésére nettó 1 497 580 Ft , 
b) Az Ipolyjáró 2-4/A. sz. alatti önkormányzati lakások gázkészülékeinek lecserélésére nettó2 500 

000 Ft 
c)  Üresen álló Önkormányzati lakások  felújítására  Dózsa György út 39. I. em. 2. – nettó 390 000 

Ft; Móricz Zsigmond út 3. I. lh. 4. em. 3. - nettó 2 210 000 Ft; Szondi út 13. fsz. 4. – nettó 2 210 
000 Ft; Madách liget 10. IV. em. 3. – nettó 800.000 Ft) összesen nettó   5.610 000 Ft 
előirányzatot állapított meg. 

 
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletében 

szerepeltesse az 1. pontban megállapított előirányzatokat. 
 
Határidő: 2018. február 15 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

216/2017. (X.26) h a t á r o z a t a 
a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 

elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő 
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Közösségi 

internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-
16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program 
Pontok fejlesztése tárgyban 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 
megtételére. 

 
 Határidő: pályázati kiírás szerint 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

217/2017.(XI.17) h a t á r o z a t a 
2017. 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 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III. 1. pont szerinti, a megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására. 
 

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

Határidő: 2017. november 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2017.(XI.17) h a t á r o z a t a 
pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

„Balassagyarmat-Újkóvár – Koláre (Sk – Kóvár) közötti Ipoly-híd” munkacímen a Magyarország 
Miniszterelnöksége, mint Irányító Hatóság és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság által közösen meghirdetett Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program PT3 A fenntartható és minőségi 
foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása című pályázati 
felhíváson. Balassagyarmat Város Önkormányzata által benyújtani kívánt projektrészt költségvetése 
maximum bruttó 385.000.000 – azaz háromszáznyolcvanötmillió – forint, melyhez a képviselő-
testület a pályázati kiírásnak megfelelően, 2018. évi költségvetésében az 5 %-os önerőt (maximum 
19.25 millió forintot) biztosítja.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2017. november 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

219/2017.(XI.17) h a t á r o z a t a 
pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatott partnerként pályázatot 

kíván benyújtani a „Drégelypalánk és Ipelské Prednostie (Sk – Ipolyhídvég) közötti Ipoly-híd” 



munkacímen a Magyarország Miniszterelnöksége, mint Irányító Hatóság és a Szlovák Köztársaság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság által közösen meghirdetett 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program PT3 A fenntartható és minőségi 
foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása című pályázati 
felhíváson. Balassagyarmat Város Önkormányzata által benyújtani kívánt projektrészt költségvetése 
maximum bruttó 385.000.000 – azaz háromszáznyolcvanötmillió – forint, melyhez a képviselő-
testület a pályázati kiírásnak megfelelően, 2018. évi költségvetésében az 5 %-os önerőt (maximum 
19.25 millió forintot) biztosítja.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2017. november 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2017.(XI.17) h a t á r o z a t a 
elővásárlási jogról való lemondásról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 

tartalommal megismerte a Balassagyarmat, belterület 946/73/D hrsz alatt felvett, üzletház 
megnevezésű, 602 m2 területű, természetben a 2660 Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 1/A. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot. A Képviselő-testület – mint a 946/73 hrsz-ú ingatlan (altalaj) 
tulajdonosa – nem kíván élni elővásárlási jogával. 
 

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

Határidő: 2017. november 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

221/2017.(XI.17) h a t á r o z a t a 
bérleti szerződés jóváhagyásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Balassagyarmat 055/6 

hrsz-ú ingatlan napelem park céljára történő bérbeadására vonatkozó 121/2017.(VI.20.) határozatát 
és a Balassagyarmat, 055/6 hrsz-ú ingatlan bérbeadása vonatkozásában a határozat mellékletében 
foglalt tartalmú bérleti szerződést jóváhagyja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. november 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 



a RIDENS Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról 

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

Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetésére kiírt 
pályázati eljárásban Siketné Zsiga Judit pályázatát támogatja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
Határidő: 2017. december 8. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
223/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

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 Pálok Szilvia, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 
osztályos tanulója (anyja neve: Szelcsik Hilda, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Madách liget 12. 3. lh. 
4/1.) 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 támogassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2017. december 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

224/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
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 Szenográdi Anna, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 
osztályos tanulója (anyja neve: Illés Orsolya, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Klapka Gy. u. 11.) 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 támogassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2017. december 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

225/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
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 Máté, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 
osztályos tanulója (anyja neve: Varga Henrietta, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Madách liget 15. 1. 
lh. 4/2.) 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 támogassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2017. december 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
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 Oláh Rikárd, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik osztályos 
tanulója (anyja neve: Berki Henrietta, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Jókai u. 8.) 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 támogassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2017. december 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

227/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
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 Marcell, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 
osztályos tanulója (anyja neve: Dér Gabriella, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út 34.) 
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 támogassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2017. december 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
228/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

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 Szilveszter Júlia Blanka, a Kiss Árpád Általános Iskola 
nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Skotnyár Éva, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Klapka 
György u. 31.) 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 támogassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2017. december 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
229/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

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 Viszkok Fanni, a Balassagyarmati Dózsa György Általános 
Iskola nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Herédi Orsolya, lakcím: 2660 Balassagyarmat, 



Dózsa György u. 5.) 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 támogassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2017. december 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
230/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

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 Robb Jázmin Virág a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános 
Iskola nyolcadik osztályos tanulója (anyja neve: Takács Anna, lakcím: 2660 Balassagyarmat, 
Szontágh Pál út 3. fsz.2., értesítési cím: 2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 10-12. A. 1/4.) 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 támogassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
 
Határidő: a 4. pont tekintetében 2017. december 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

231/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázatának 

elbírálásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet vezetésére kiírt, nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
  
A Képviselő – testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (5) 
bekezdése alapján 2018. január 1. napjától a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
vezetésével az újonnan kiírt pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2018. december 31. 
napjáig Bécsiné Miklecz Marietta 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 9. szám alatti lakost bízza meg. 
 

2.) A Képviselő-testület Bécsiné Miklecz Marietta igazgató  
Illetményét (G14) 208.915.-Ft-ban 
Szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő 



illetménynövekedését 10.446.-Ft-ban 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményét 140.600.-Ft-ban 
Magasabb vezetői pótlékát az illetményalap 450%-ban 90.000.-Ft-ban 
Összesen kerekítve 450.000.-Ft-ban 
állapítja meg. 
 

3.) 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: 2017. december 15. 
  a pályázat kiírására: 2018. október 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

232/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi beszámolóját. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

233/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött  

ellátási szerződés felülvizsgálatáról 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Nógrád 

Megyei Szervezetével a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 65/F. §-ában meghatározott nappali ellátási formák közül a hajléktalan 
személyek nappali ellátására, valamint az Sztv. 62. § (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott, 
hajléktalan személyek számára biztosított népkonyhai étkeztetés feladatára vonatkozóan megkötött, 
2017. január 1-jétől hatályos ellátási szerződés 3. pontját a következő mondattal egészíti ki: 
 

 „A Megbízó vállalja, hogy folyó év december hónapjában a népkonyhai szociális étkeztetés 
ellátásához szükséges, működési engedély szerinti, külön megállapodásban rögzített ételadagokat 
térítésmentesen biztosítja a Szolgáltató számára.” 

2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított ellátási szerződés egységes 
szerkezetbe foglalásáról, valamint a Polgármestert, hogy tegye meg az egyéb szükséges 
intézkedéseket. 
 

 Határidő: 2017. december 11.  
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző és Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



234/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi 

Óvoda pedagógiai programját a határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 

dokumentumot záradékkal lássa el. 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
235/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi 

Óvoda szervezeti és működési szabályzatát a határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal 
jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 

dokumentumot záradékkal lássa el. 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
236/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

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

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/13 
hrsz-ú 467 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Juhász 
Attila (szül: Balassagyarmat, 1984. an: Kulik Mária Ibolya) és Csizek Alíz (szül: Balassagyarmat, 
1990. an: Cseh Patrícia) 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 14. 1.a. szám alatti lakosok részére az 
alábbi feltételekkel elidegeníti: 

a. az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2,+áfa, 
b. a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c. az ingatlan közműbekötéssel 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 467 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 2018. január 31-ig megkötendő adás-

vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2017. december 10. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

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



  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
237/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Balassa u. 4. szám alatti 1539 hrsz-ú ingatlan  
elidegenítéséről 

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

Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat, Balassa u. 4. szám alatti 1539 hrsz-ú 774 m2 
területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant - a megtekintett állapotban – a Nógrádker Zrt. 
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 38. fsz. 1.; adószám: 10573167-2-12; cégjegyzékszám: 12-10-001211) 
részére nem kívánja elidegeníteni. Az altalaj vonatkozásában a felépítmény tulajdonosával bérleti 
szerződést köt. 

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

adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2017. december 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
238/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Nyírjes, 8735 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat 8735 hrsz-ú 570 m2 területű, zártkerti művelés 
alól kivett terület megnevezésű ingatlant - a megtekintett állapotban – a Nógrádker a Dolgozókért 
Alapítvány (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 194.; adószám: 19160401-2-12; nyilvántartási szám: 12-
01-0000016) részére nem kívánja elidegeníteni. 

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

 
Határidő: a kiértesítésre 2017. december 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
239/2017.(XI.30.) 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, a 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. október hó 01. napjától 2018. év 
augusztus hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,  

b. a helyiség kezdő bérleti díja: 45.000.-Ft/hó + áfa, 
c. a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 

fizeti 



d. a bérlő köteles megfizetni a meghosszabbított időszakra vonatkozóan a bérleti díj 10 %-
ának megfelelő összegben, a bérleti jog meghosszabbításának ellenértékét 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 

megkötésére. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: kiértesítésre: 2017. december 10. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
240/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelmi rendelet 
megalkotásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi 

Arculati Kézikönyv és Településkép védelmi rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetés szabályai szerint, 

a város honlapjára történő feltöltéssel bocsássa a tervezeteket széleskörű társadalmi vitára, majd a 
vélemények beérkezését, és a szükségesnek vélt átdolgozást követően terjessze jóváhagyásra a 
képviselő-testületi ülés elé. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
241/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

a káptalanfüredi tábor hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat a Balatonalmádi 0114/8. hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében, pályázati 
eljárás meghirdetésével. A képviselő-testület az ingatlan induló vételárát 80 millió Ft + ÁFA  
összegben határozza meg. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az „ÚTON” Ifjúsági Egyesülettel való szerződés 

megszüntetésére és az szükséges intézkedések megtételére.  
 

A képviselő-testület az Egyesület kérelmét elutasítva a fent jelölt ingatlanra 2014. január 1. napján 
kötött bérleti szerződés 4. pontjában meghatározott, 800.000,- Ft+ÁFA összegű bérleti díj iránti 
igényét a 2016. és 2017. évekre vonatkozóan is érvényesíti. 

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

 
 Határidő: 2017.december 31. 

Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
242/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 



Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  
felülvizsgálatáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a felülvizsgálatot a 
határozat mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal kiegészített Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: azonnal 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
243/2017.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

a helyi autóbusz-közlekedés ellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződés  
módosításáról 

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

tartalommal jóváhagyja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel, a helyi-
autóbusz közlekedés ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 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 

244/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
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 Váradi Katalin, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Balogh Irén, Lakcím: 2660, Balassagyarmat, 
Ligeti Lajos u. 3/A) 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. 

 



 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

245/2017.(XII.21.)  h a t á r o z a t a 
 "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  Dr. Szabó András 

részére 
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 

kitüntető címet adományozza. 
 

2.) A kitüntetés átadására 2018. 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. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. január 29. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

246/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Jakus Julianna 
részére 

a 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 

2.) A kitüntetés átadására 2018. 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. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. január 29. 
 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

247/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Ifj. Szakács László 
részére 

a 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 

 

2.) A kitüntetés átadására 2018. 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. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. január 29. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

248/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Gyócsy Géza 
részére 

a 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 

2.) A kitüntetés átadására 2018. 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. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. január 29. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

249/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  



Házy Attila 
részére 

a 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 

2.) A kitüntetés átadására 2018. 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. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. január 29. 

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

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
250 /2017.(XII.21.) határozata 

a „Horváth Endre” díj adományozásáról 
 

 1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csernák Edit és Németh Árpád 

képzőművészeket megosztott „Horváth Endre” díjban részesíti. 

 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2018. évi Megyei Madách-ünnepség 

keretében rendezett ünnepségen adja át.  

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. január 31.  

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

251/2017.(XII.21.) 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 
2018. 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 2018. 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 

252/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  

1.) Balassagyarmat Város Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt felülvizsgált tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 
megállapodást. 

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

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2017. december 31.  

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

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

253/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

 1.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervét elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 

résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: a kiértesítésre: 2017. december 31. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

254/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
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 Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. 

szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget a MIL-ESZ 

TEXTIL Kft. (2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 64. sz. adószám: 23277249-2-12) részére 

használatba adja az alábbi feltételekkel:  

a) a használati szerződés 2018. január hó 01. napjától 2018. április hó 30. napjáig szól, azzal 
hogy bérbeadó kiköti a 15 napos rendes felmondás lehetőségét. A helyiség éves használati 
díja bruttó: 110.000.-Ft/hó. 

b) a használó köteles a helyiség bérbeadására Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 
15/2004.(V.21.) rendelete szerint kiírt pályázaton érdeklődők részére a helyiség 
megtekintését biztosítani.  

c) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 
fizeti. 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete amennyiben az 1.pontban foglalt 

pályázati kiírás szerint érvényes pályázat nem érkezeik, úgy 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, 2018. év május hó 01. napjától 2019. év 
április hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség éves bérleti díja 1.039.370.-Ft + áfa (Br:110.000.-Ft/hó), 
c) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 

fizeti, 
d) a bérleti jogviszony meghosszabbítás ellenértékét a bérlő köteles megfizetni. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázat kiírására és felhatalmazza a polgármestert a fenti 

tartalomnak megfelelő szerződések megkötésére. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Dr. Varga Andrea jegyző 

Határidő: a kiértesítésre 2017. december 31. 
A pályázat első kiírására 2018. január 05. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

255/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
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 2018. 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 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:  kiértesítésre 2017. december 31. 

3.pontban: folyamatos 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

256/2017.(XII. 21.)  h a t á r o z a t a 



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 2018. 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: a kiértesítésre 2017. december 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

257/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat Kirendeltsége  

2017. évi beszámolójának jóváhagyására 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi 
Szervezete) 2017. évre vonatkozó beszámolóját. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

258/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Tankerületi Központ 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére„  
elnevezésű- 

KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra benyújtandó, 
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dózsa György út 17. sz. 1377 
hrsz. alatti ingatlant érintő pályázat benyújtásának és megvalósításának támogatásáról 

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

Tankerületi Központ, mint üzemeltető pályázatot nyújtson be a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 
központi költségvetési szervek részére„ elnevezésű-, KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra, a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dózsa György út 17. sz. 1377 hrsz. alatti 
ingatlan fejlesztésének megvalósítására. 

 
2.) A Képviselő testület támogatja a támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósítását, a 

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Balassagyarmati Tankerületi 
Központ, mint támogatást igénylő általi aktiválását, továbbá biztosítja, hogy az ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljon. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  pályázati kiírás szerint 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

259/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Tankerületi Központ 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére„ elnevezésű-, 
KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra benyújtandó, 

Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő lévő Bajcsy-Zsilinszky út 7. sz. 
 11.hrsz. alatti ingatlant érintő pályázat benyújtásának és megvalósításának támogatásáról 

 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ, mint üzemeltető pályázatot nyújtson be a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 
központi költségvetési szervek részére„ elnevezésű-, KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra, a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bajcsy-Zsilinszky út 7. sz. 11.hrsz. alatti 
ingatlan fejlesztésének megvalósítására. 

 
2.) A Képviselő testület támogatja a támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósítását, a 

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Balassagyarmati Tankerületi 
Központ, mint támogatást igénylő általi aktiválását, továbbá biztosítja, hogy az ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljon. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  pályázati kiírás szerint 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

260/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Tankerületi Központ 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére„ elnevezésű-, 
KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra benyújtandó, 

Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő  
Régimalom út 2. számú, 374/1 hrsz. alatti ingatlant érintő pályázat benyújtásának és 

megvalósításának támogatásáról 
 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ, mint üzemeltető pályázatot nyújtson be a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 
központi költségvetési szervek részére„ elnevezésű-, KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra, a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő Régimalom út 2. számú 374/1 hrsz.alatti 
ingatlan fejlesztésének megvalósítására. 

 
2.) A Képviselő testület támogatja a támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósítását, a 

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Balassagyarmati Tankerületi 
Központ, mint támogatást igénylő általi aktiválását, továbbá biztosítja, hogy az ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljon. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  pályázati kiírás szerint 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

261/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Tankerületi Központ 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére„ elnevezésű-, 
KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra benyújtandó, 

Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
Május 1 út 2. számú, 1835/106. hrsz.alatti ingatlant érintő pályázat benyújtásának és 

megvalósításának támogatásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ, mint üzemeltető pályázatot nyújtson be a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 
központi költségvetési szervek részére„ elnevezésű-,KEHOP 5.2.11. azonosító számú kiírásra, a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő  Május 1 út 2. számú 1835/106. hrsz. alatti 
ingatlan fejlesztésének megvalósítására. 

 
2.) A Képviselő testület támogatja a támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósítását, a 

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Balassagyarmati Tankerületi 
Központ, mint támogatást igénylő általi aktiválását, továbbá biztosítja, hogy az ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljon. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

262/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásáról 

 
1.)   Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja a 

Településképi Arculati Kézikönyvet  
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településképi arculati kézikönyvet 

véglegesített formájában tegye közzé, letölthető formában a város honlapján. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2018. január 15. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

263/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek nappali ellátása szociális 

alapszolgáltatás szakmai programjának jóváhagyásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás szakmai 
programjának módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat elfogadásához kapcsolódó szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  



Felelős: Medvácz Lajos 
Határidő: 2017. december 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

264/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott Időskorúak Gondozóháza  

ellátás szakmai programjának jóváhagyásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott Időskorúak Gondozóháza ellátás szakmai programjának 
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat elfogadásához kapcsolódó szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

Felelős:  Medvácz Lajos 
Határidő: 2017. december 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott szociális étkeztetés szakmai programjának 

jóváhagyásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott szociális étkeztetés szakmai programjának módosítását a 
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat elfogadásához kapcsolódó szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: Medvácz Lajos 
Határidő:  2017.  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

266/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona keretében biztosított fogyatékos személyek otthona 

szakosított ellátás szakmai programjának jóváhagyásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthona keretében biztosított fogyatékos személyek otthona szakosított ellátás 
szakmai programjának módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat elfogadásához kapcsolódó szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Medvácz Lajos 
Határidő: 2017. december 31. 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

267/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek otthona szakosított ellátás szakmai 

programjának jóváhagyásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek otthona szakosított ellátás szakmai programjának 
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat elfogadásához kapcsolódó szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: Medvácz Lajos 
Határidő: 2017. december 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

268/2017.(XII. 21.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 9.  fsz. 1. ajtószám alatti  

lakás további hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 9. 

fsz. 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 1480/A/1) 62 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú 

lakást nem kívánja elidegeníteni. A testület felkéri a polgármestert, hogy 2018. június 30. napjáig 

kezdeményezze a lakás bérlőjének más önkormányzati lakásba való átköltözését, a Baltik F. u. 9. 

fsz. 1. számú ingatlanba pedig jelenleg önkormányzati lakásban élő – nagyobb lakásra igényt 

bejelentő – család kerüljön átköltöztetésre. 

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

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre, a vételi ajánlatot benyújtó részére: 2018. január 15. 

            

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

269/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 

Információátadási Szabályzatának megismeréséről 

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

tartalommal megismerte Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási 

Szabályzatában foglaltakat és annak elfogadásával egyetért. 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Információátadási 

Szabályzattal kapcsolatos intézkedések megtételére, és az egyes ügycsoportokra való 

információátadási elemek folyamatos kiegészítésével. 

 



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

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

270/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

1.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár 

vezetésére kiírt, nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

A Képviselő – testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (5) 
bekezdése alapján 2018. január 1. napjától a Madách Imre Városi Könyvtár vezetésével az újonnan 
kiírt pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig a Könyvtár 
Szervezeti és működési szabályzatában és munkaköri leírásában az igazgató helyettesítésére 
kijelölt személyt bízza meg. 

2.) A Képviselő-testület a helyettesítő személy illetményét, a megnövekedett feladataira való tekintettel, 

az alábbiak szerint módosítja: 

Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 19.200.-Ft-ban 

Magasabb vezetői pótlék az illetményalap 225%-a 45.000.-Ft-ban 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. A 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázat kiírásának előkészítésére. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 
 a pályázat kiírására: 2018. november 10. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

271/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft ügyvezetőinek jutalmazásáról 

 

1.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 

ügyvezetője, Oravecz István részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető 2017. 

évi teljesítményére tekintettel bruttó 300.000.-Ft jutalom kifizetését hagyja jóvá.  

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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. június 30. 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



272/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Nonprofit Kft ügyvezetőinek jutalmazásáról 

1.)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Házy Attila részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető 2017. évi 

teljesítményér tekintettel bruttó 300.000.-Ft jutalom kifizetését hagyja jóvá.  

Határidő: 2017. december 31.. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

273/2017(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó 

 üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat – Nógrádi ivóvízellátó 

rendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
Határidő: 2017.december 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

274/2017.(XII.17.) h a t á r o z a t a 
a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszerre vonatkozó 

 üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat – Nógrádi vízellátó rendszer 

szennyvízelvezetési és - tisztítási részére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét a 

határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
Határidő: 2017.december 31. 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

275/2017.(XII.21.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/8 

hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Kovács László  (An:Tóth 

Terézia, sz.1974.02.14. 2668 Patvarc Mikes K.U. 26. sz. alatti lakos,  szig:506383 KA) részére az 

alábbi feltételekkel elidegeníti: 

a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2,+áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel 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 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 2018. március 31-ig megkötendő adás-

vételi szerződés esetén tartja fenn.  

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

Felelős: Medvácz Lajos  polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2018. január 10. 

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


