
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
2018. év 

 
1/2018.(I.25.) földforgalmi kamarai állásfoglalás elleni kifogás elbírálásáról 
 
2/2018.(I.25.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési évben 

történő engedélyezéséről 
 
3/2018.(I.25.) Dr. Both Antal tiszteletére emléktábla állításáról 
 
4/2018.(I.25.) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való szerződéskötés jóváhagyásáról 
 
5/2018.(I.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata ideiglenesen szabad pénzeszközeinek 

hasznosításáról 
 
6/2018.(I.25.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.-vel megkötésre kerülő szerződések 

jóváhagyásáról 
 
7/2018.(I.25.) a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
8/2018.(I.25.) Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyására 
 
9/2018.(I.25.) a Balassagyarmat, Jókai út 2. III. emelet 1. ajtószám alatti lakásra benyújtott vételi 

kérelem elbírálásáról 
 
10/2018.(I.25.) lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges 

tulajdonosi döntések meghozataláról 
 
11/2018.(I.25.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról 
 
12/2018.(I.25.) a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért” Alapítvány 

támogatásáról 
 
13/2018.(I.25.) pályázat benyújtásáról 
 
14/2018.(I.25.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület támogatásáról 
 
15/2018.(I.25.) a kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges döntések meghozataláról 

szóló 127/2017.(VI.29.) határozat kiegészítéséről 
 
16/2018.(II.02.) a II. számú háziorvosi körzettel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
17/2018.(II.09.) tanuszoda elnevezésére vonatkozó javaslatról 
 
18/2018.(II.09.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 
19/2018.(II.09.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott szociális konyha szakmai programjának 

jóváhagyásáról 
 
20/2018.(II.09.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona által biztosított fogyatékos személyek otthona ellátás 

szakmai programjának jóváhagyásáról 
 
21/2018.(II.09.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek otthona ellátás szakmai 

programjának jóváhagyásáról 
 
22/2018.(II.09.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona általnyújtott idősek nappali ellátása szakmai 

programjának jóváhagyásáról 



 
23/2018.(II.09.) a Szent Erzsébet Idősek otthona által nyújtott időskorúak Gondozóháza ellátás szakmai 

programjának jóváhagyásáról 
 
24/2018.(II.09.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 
25/2018.(II.09.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona házirendjének jóváhagyásáról 
 
26/2018.(II.09.)  a Balassagyarmat, Kóvári út 7. B. lh. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
27/2018.(II.09.) a 2017. évi önkormányzati lakásfelújításról szóló 198/2017.(IX.27.) határozatának 

módosításáról 
 
28/2018.(II.09.) a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
29/2018.(II.22.) külterületi földrészletek végleges más célú hasznosításáról és belterületbe vonásáról 
 
30/2018.(II.22.) a műfüves pálya felújításához kapcsolódó támogatásról 
 
31/2018.(II.22.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
32/2018.(II.22.) a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
33/2018.(II.22.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
34/2018.(II.22.) a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
35/2018.(II.22.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyásáról 
 
36/2018.(II.22.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/10 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
37/2018.(II.22.) a balassagyarmati 1323/13, 1323/14, 1323/15 és 1323/16 hrsz-ú ingatlanok 

elidegenítéséről 
 
38/2018.(II.22.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. tetőtér 8. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
39/2018.(II.22.) „Balassagyarmat városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” elnevezésű projekttel 

kapcsolatos területrendezési feladatok elvégzéséről 
 
40/2018.(II.22.) „Az első világháború hőseinek tisztelete” című pályázat benyújtásáról 
 
41/2018.(II.22.) a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásához 

kapcsolódó törvényességi felhívásról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
42/2018.(II.22.) a Kulturális Bizottság által a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 

2017. évi támogatására biztosított összegekkel való elszámolásról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
43/2018.(II.22.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető 

munkakörének betöltésére irányuló pályázati felhívásáról 
 
44/2018.(II.22.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
45/2018.(II.22.) az „Ujj-Miklósi” Közhasznú Alapítvány támogatásáról 
 
46/2018.(II.22.) szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 



47/2018.(II.22.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi „Balassagyarmat Közösségéért” díj és 
a „Fiatal Példakép” kitüntetéseinek adományozására 

 
48/2018.(III.29.) a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
49/2018.(III.29.) a Madách Imre Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
 
50/2018.(III.29.) a Központi Óvoda működéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról 
 
51/2018.(III.29.) a Központi Óvoda 2018. szeptember 1-je és 2023. augusztus 1-je közötti időszakra 

szóló Továbbképzési Programjának elfogadásáról 
 
52/2018.(III.29.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
53/2018.(III.29.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 
54/2018.(III.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
55/2018.(III.29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 

Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 
 
56/2018.(III.29.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 
pályázat elbírálásáról 

 
57/2018.(III.29.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
58/2018.(III.29.) 39/2018.(II.22.) határozatának módosításáról 
 
59/2018.(III.29.) a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel való együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
 
60/2018.(III.29.) a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 

rendezéséről 
 
61/2018.(III.29.) a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 
62/2018.(III.29.) a Greentechnik Hungary Kft.-vel kötött bérleti szerződés megszűntetéséről és a 

Balassagyarmat 055/7-055/10 hrsz-ú ingatlanok napelem park céljára történő 
bérbeadásáról 

 
63/2018.(III.29.) a napelempark villamos földkábelére vonatkozó vezetékjog alapításáról 
 
64/2018.(III.29.) a 2017. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
65/2018.(III.29.) a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet számítógép-parkjának bővítése céljából 

pályázat benyújtására 
 
66/2018.(III.29.) egyes önkormányzati beruházások területének kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánításáról 
 
67/2018.(III.29.) A város településrendezési eszközeinek módosításáról szóló tervezet állami főépítészi 

tárgyalásos eljárásra bocsátásáról 
 
68/2018.(IV.13.) az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának 

visszatérítendő támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról 



68A/2018.(IV.13.) a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez 
történő csatlakozásról 

 
69/2018.(IV.26.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázatának 

elbírálásáról 
 
70/2018.(IV.26.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
71/2018.(IV.26.) a Kiss Árpád Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemény 

kialakításáról 
 
72/2018.(IV.26.) a Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú Egyesülettel történő közművelődési 

megállapodás megkötéséről 
 
73/2018.(IV.26.) a Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
74/2018.(IV.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 

2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
75/2018.(IV.26.) az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi 

Egyesülettel való együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
76/2018.(IV.26.) a 2018. évi Kulturális és sporttámogatásokra biztosított összeg terhére történő 

alapítványi támogatások meghatározásáról 
 
77/2018.(IV.26.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 
78/2018.(IV.26.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona igazgatói pályázatának elbírálásáról 
 
79/2018.(V.10.) a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
80/2018.(V.24.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
81/2018.(V.24.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
82/2018.(V.24.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
83/2018.(V.24.) a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
84/2018.(V.24.) a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról 
 
85/2018.(V.24.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 
 
86/2018.(V.24.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
87/2018.(V.24.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjainak 

megválasztásáról 
 
88/2018.(V.24.) a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 



 
89/2018.(V.24.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 3. I. lh. IV. emelet 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 
90/2018.(V.24.) a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról szóló 61/2018.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
módosításáról 

 
91/2018.(V.24.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/12 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
92/2018.(V.24.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
93/2018.(V:24.) a Balassagyarmat 1875/18 hrsz-ú közterületből részterület hasznosításáról 
 
94/2018.(V.24.) a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2018. évi igényléséről 
 
95/2018.(V.24.) az „ÚTON” Ifjúsági Egyesülettel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszűntetéséről 
 
96/2018.(V.24.) a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
97/2018.(V.24.) a 2017. évi lakásfelújítási terv keretében felújított önkormányzati lakások 

hasznosításáról (2660 Balassagyarmat, Szent Imre út 1/B. tetőtér 1.) 
 
98/2018.(V.24.) a 2017. évi lakásfelújítási terv keretében felújított önkormányzati lakások 

hasznosításáról (2660 Balassagyarmat, Kóvári út 7/A. tetőtér 2.) 
 
99/2018.(V.24.) közterületek elnevezéséről 
 
100/2018.(V.24.) az egyes önkormányzati beruházások területének kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánításáról szóló 66/2018.(III.29.) önkormányzati határozat módosításáról 
 
101/2018.(V.24.) a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
102/2018.(V.24.) a Dr. Szalkai Julianna házi gyermekorvossal megkötött megbízási szerződés 

megszűntetéséről 
 
103/2018.(V.24.) a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Patvarc Község Önkormányzatával 

megkötött megállapodás megszűntetéséről 
 
104/2018.(V.24.) a Dr. Bevelagva Gabriella házi gyermekorvossal megkötendő megbízási szerződésről 
 
105/2018.(V.24.) a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Patvarc Község Önkormányzatával 

megkötendő megállapodásról 
 
106/2018.(VI.28.) a Központi Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható csoportok számáról 
 
107/2018.(VI.28.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési évben 

történő engedélyezéséről 
 
108/2018.(VI.28.) a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórum tagjának 

kijelöléséről 
 
109/2018.(VI.28.) a balassagyarmati Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény tetőszerkezetének 

felújításához történő hozzájárulásról 
 
110/2018.(VI.28.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 



111/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
112/2018.(VI.28.) a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
113/2018.(VI.28.) a Dr. Bevelagva Gabriela házi gyermekorvossal feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
114/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Madách liget 11. II. lh. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 
115/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Kóvári út 7. A. lh. II. emelet 3. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
116/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 1. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 

rendezéséről 
 
117/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakásra fennálló 

lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról 
 
118/2018.(VI.28.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról a 

Civitas Fortissima Kör részére 
 
119/2018.(VI.28.) a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiség hasznosításáról 
 
120/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat 1431/7/AR hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
 
121/2018.(VI.28.) a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2018. évi támogatására 

biztosított előirányzat felosztásáról 
 
122/2018.(VI.28.) a Szent Imre Diáksport Egyesülettel történő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
123/2018.(VI.28.) a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló 

pályázat benyújtásáról szóló 170/2016.(VII.21.) számú határozat módosításáról és a 
Nemzeti Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 
124/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
125/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1 hrsz-ú és 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
126/2018.(VI.28.) a Kulturális Bizottság által 2018. évben a sportfeladatok ellátására biztosított összeg 

felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
127/2018.(VI.28.) az intézményvezetői illetmény rendezéséről 
 
128/2018.(VI.28.) az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2018. évi 

elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
129/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Szent Imre út 1/A. II. emelet 9. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
130/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Temető út 27. fsz. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
131/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. I. emelet 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
132/2018.(VI.28.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
133/2018.(VI.28.) az önkormányzati tulajdonú épületek 2018. évi felújítási tervének jóváhagyásáról 

szóló 215/2017.(X.26.) határozat módosításáról 
 



134/2018.(VI.28.) Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 
2017. évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
135/2018.(VI.28.) a balassagyarmati 5102. és 5104. hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak 

halgazdálkodási jogának haszonbérleti jogával kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
136/2018.(VI.28.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatának megismeréséről 
 
137/2018.(VI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. szám alatt található SZTK Rendelőintézet 

lapostető szerkezetének, csapadékvíz elleni szigetelésének, valamint hideg- és 
melegvizes gerincvezetékének felújításáról 

 
138/2018.(VI.28.) a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 
139/2018.(VIII.23.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 51. szám alatti 1520/A/1 hrsz-ú helyiség 

elidegenítéséről 
 
140/2018.(VIII.23.) a helyi autóbusz-közlekedés ellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 
 
141/2018.(VIII.23.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
142/2018.(VIII.23.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. em. 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
143/2018.(VIII.23.) távvezeték szakasz ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. részére történő térítésmentes 

átadásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
144/2018.(VIII.23.) az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft-vel együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
145/2018.(VIII.23.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti helyiség hasznosításáról 
 
146/2018.(VIII.23.) a balassagyarmati 560/2 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos döntés 

meghozataláról 
 
147/2018.(VIII.23.) a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány támogatásáról 
 
148/2018.(VIII.23.) a Balassagyarmati Kórusalapítvány támogatásáról 
 
149/2018.(VIII.23.) a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 
 
150/2018.(VIII.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
151/2018.(VIII.23.) Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem) című, 

ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0006 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
152/2018.(VIII.23.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 
153/2018.(IX.07.) a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 
154/2018.(IX.07.) a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó, a 

Kristály-Vár Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
155/2018.(IX.07.) a balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó, a Pesti 

építő Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
 



156/2018.(IX.27) a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezéséről 

 
157/2018.(IX.27.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési 

évben történő engedélyezéséről 
 
158/2018.(IX.27.) a Szent Erzsébet Idősek Otthonában az ellátottakkal kötendő megállapodás-

tervezetek jóváhagyásáról 
 
159/2018.(IX.27.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

szolgáltatási önköltségének megállapításáról 
 
160/2018.(IX.27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
161/2018.(IX.27.) a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról 
 
162/2018.(IX.27.) a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 
163/2018.(IX.27.) a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2033 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 
164/2018.(IX.27.) a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott, Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. 

szám alatti 610/1/A/6. hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó 
bérleti szerződés meghosszabbításáról 

 
165/2018.(IX.27.) Medvácz Lajos jubileumi jutalmának megállapításáról 
 
166/2018.(IX.27.) ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelem elbírálásáról 
 
167/2018.(IX.27.) a Balassagyarmat 1402 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról 
 
168/2018.(IX.27.) a Balassagyarmat 1402 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
169/2018.(IX.27.) Balassagyarmat Város településrendezési eszközeinek módosításáról, a Bérczi 

Károly utcai tömbbelső újra szabályozására 
 
170/2018.(IX.27.) a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti (1530/1/A/3 hrsz) 45 m2 alapterületű 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
 
171/2018.(IX.27.) a balassagyarmati 8751/2. hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról 
 
172/2018.(IX.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről 
 
173/2018.(IX.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 
 
174/2018.(IX.27.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Bencze Kinga Katalin) 
 
175/2018.(IX.27.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Szeleczki Zoltán) 
 
176/2018.(IX.27.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Petrovicsné Telek Zsuzsanna) 
 
177/2018.(IX.27.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Gúth Eszter) 
178/2018.(IX.27.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Kósa József) 
 



179/2018.(IX.27.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
(Horváth Dávid) 

 
180/2018.(X.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. 
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
181/2018.(X.26.) az Ifjúsági és Családügyi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 
182/2018.(X.26.) a Kulturális Bizottság tagjának megválasztásáról 
 
183/2018.(X.26.) a Balassagyarmat, Madách u. 1. szám alatti 503 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 
184/2018.(X.26.) a Palóc Mentőalapítvány támogatásáról 
 
185/2018.(X.26.) a Szent István Király – Alapítvány az Ipoly-mente Kultúrkörért támogatásáról 
 
186/2018.(X.26.) a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017-2018 évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
187/2018.(X.26.) a lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges 

tulajdonosi döntések meghozataláról szóló 10/2018.(I.25.) határozat módosításáról 
 
188/2018.(X.26.) pályázat benyújtásáról az SKHU/1802 zártkörű felhívásra 
 
189/2018.(X.26.) az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Tiszai Enikő) 
 
190/2018.(XI.29.) Nándori Klaudia szülő óvodai maximális létszámtúllépési engedélykérelméről 
 
191/2018.(XI.29.) Terék-Tóth Alexandra szülő óvodai maximális létszámtúllépési engedélykérelméről 
 
192/2018.(XI.29.) Illés-Kalmár Nóra szülő óvodai maximális létszámtúllépési engedélykérelméről 
 
193/2018.(XI.29.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
194/2018.(XI.29.) a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyásáról 
 
195/2018.(XI.29.) a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
196/2018.(XI.29.) a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
 
197/2018.(XI.29.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 

módosításáról 
 
198/2018.(XI.29.) a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért” Alapítvány 

támogatásáról 
 
199/2018.(XI.29.) a Balassagyarmat, Madách u. 1. szám alatti ingatlan bérlő által történő felújításáról 
 
200/2018.(XI.29.) a Balassagyarmat 3193/1 hrsz-ú földrészlet megnevezéséről 
 
201/2018.(XI.29.) a Balassagyarmat, Hunyadi u. 22. szám alatti, 1405 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
202/2018.(XI.29.) a Rákóczi u. 33. szám alatt lévő, 1533/A/1 hrsz-ú helyiség hasznosításáról a 

Vitalitás Sportegyesület részére 
 
203/2018.(XI.29.) a Balassagyarmat 3167/12 és a 3167/13 hrsz-ú ingatlanon lévő (volt öltöző) épület 

hasznosításáról 
 



204/2018.(XI.29.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti helyiség hasznosításáról szóló 
145/2018.(VIII.23.) határozat módosításáról 

 
205/2018.(XI.29.) a Balassagyarmat 3201 hrsz-ú ingatlan Bátrak Frizbi Sport Egyesület részére 

történő használatba adásáról 
 
206/2018.(XI.29.) az autóbusz-pályaudvaron létesített utastájékoztatási rendszer kialakításával 

kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról 
 
207/2018.(XI.29.) használat jogának biztosítása a BETASOLAR Kft. jogosult javára a balassagyarmati 

055/9. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
 
208/2018.(XI.29) használat jogának biztosítása az AVESUN Trade Kft. jogosult javára a 

balassagyarmati 055/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
 
209/2018.(XI:29.) használat jogának biztosítása az Alfa Bázis Naperőmű Kft. jogosult javára a 

balassagyarmati 055/7. és 055/10. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
 
210/2018.(XI.29.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról (Budai 

Alina) 
 
211/2018.(XI.29.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról 

(Horváth Kornélia) 
 
212/2018.(XI.29.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról 

(Sárközi Debóra) 
 
213/2018.(XI.29.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról (Dudás 

Doroti) 
 
214/2018.(XI.29.) az „Esély-otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Jancsó Gergő) 
 
215/2018.(XI.29.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Bárány Emese Borbála) 
 
216/2018.(XII.20.) a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött ellátási szerződés 

felülvizsgálatáról 
 
217/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
218/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
219/2018.(XII.20.) a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmati 

Kirendeltsége 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
220/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti Hajléktalanszálló fürdő és 

mellékhelyiségeinek felújításáról 
 
221/2018.(XII.20.) a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
222/2018.(XII.20.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
223/2018.(XII.20.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervének jóváhagyására 
 



224/2018.(XII.20.) a Balassagyarmati Református Egyházközség „Új városi közösségi tér” létesítésére 
vonatkozó kérelméről 

 
225/2018.(XII.20.) Baráti Huszár Aladár tiszteletére emléktábla állítására 
 
226/2018.(XII.20.) a San Lazaro Állatvédő Alapítvánnyal szolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
227/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti lakás 

további hasznosításáról 
 
228/2018.(XII.20.) a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
229/2018.(XII.20.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadásáról 
 
230/2018.(XII.20.) a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyásáról 
 
231/2018.(XII.20.) a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség megtartásáról 
 
232/2018.(XII.20.) a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatának 

módosítására 
 
233/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Madách liget 10. IV. emelet 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 
234/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti megüresedő lakás 

hasznosításáról 
 
235/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
 
236/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Madách liget 14. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
 
237/2018.(XII.20.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
 
238/2018.(XII.20.) a behajthatatlan követelések leírásáról 
 
239/2018.(XII.20.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Matúz Gábor) 
 
240/2018.(XII.20.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dr. Tandel Beáta) 
 
241/2018.(XII.20.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dr. Faludi Gábor) 
 
242/2018.(XII.20.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Kovács Dusán) 
 
243/2018.(XII.20.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Szabó Endre 

posztumusz) 
 
244/2018.(XII.20.) a „Horváth Endre” díj adományozásáról (Czudor Beáta) 
 
245/2018.(XII.20.) a „Horváth Endre” díj adományozásáról (Siket Marianna) 
 
246/2018.(XII.20.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységi köreinek 

bővítéséről 
 
247/2018.(XII.20.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról (Mikus 

Dominik Martin) 



248/2018.(XII.20.) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazásáról 
(Oravecz István) 

 
249/2018.(XII.20.) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazásáról 

(Házy Attila) 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2018.(I.25.)  h a t á r o z a t a 

földforgalmi kamarai állásfoglalás elleni kifogás elbírálásáról 
 

A képviselő-testület Jónás György 2660 Balassagyarmat, Achim A. u. 27. vevőnek (a továbbiakban: 
vevő) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Nógrád Megyei Szervezete 
Elnökségének ( a továbbiakban: helyi földbizottság ) FOBIR -19088-3/2016. iktatószámú állásfoglalása 
ellen benyújtott kifogásának 
- az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata elutasítására vonatkozó részét hatáskör hiánya miatt 
visszautasítja, 
- az állásfoglalásnak az elővásárlásra jogosult földszerzését támogató része elleni kifogást elutasítja, 
- a vevő tulajdonszerzését nem támogató részét pedig megváltoztatja és a vevőnek a Balassagyarmat, 
külterület 049/30 helyrajzi számú termőföld megszerzésére irányuló adásvételi szerződése jóváhagyását 
támogatja. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, annak – a kézbesítésétől számított 30 napon belül – a 
bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. Az erre irányuló keresetleveket a Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1146 Budapest, Hungária krt. 179.-187.) címezve 
Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) kell benyújtani. 
 

I n d o k o l á s: 
A vevő a külön-külön eladó tulajdonában lévő Balassagyarmat, külterület 049/30 és 049/31 helyrajzi 
számú termőföld ingatlanokra egy okiratban kötött adásvételi szerződést. 
A szerződésnek a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal általi hirdetményi közzétételére 
elővásárlásra jogosult nyújtott be a 049/30 helyrajzi számú ingatlanra adásvételi szerződést elfogadó 
nyilatkozatot. 
A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (földforgalmi tv.) 24. §-a 
alapján a helyi földbizottság mindegyik ingatlanra külön állásfoglalást adott ki.  
A 049/30 helyrajzi számú ingatlanra szóló állásfoglalásában az elővásárlásra jogosult szerzését 
támogatta, a vevő szerzését pedig nem támogatta. A vevő ez ellen az állásfoglalás ellen nyújtotta be 
kifogását. 
Abban egyrészt kérte az elővásárlási elfogadó nyilatkozat jogszerűségének vizsgálata alapján annak 
elutasítását, másrészt az állásfoglalás felülbírálatát mind a támogató, mind a nem támogató rész 
tekintetében. 
 
A képviselő-testület – a megismételt eljárásban - a helyi földbizottság vevői kifogás szerinti 
felülvizsgálatát az ügyben hozott jogerős bírósági ítélet és az abban megjelölt törvényi rendelkezések 
alkalmazásával hozta meg a következők szerint. 
 
Az elővásárlási elfogadó nyilatkozat jogszerűségének vizsgálata nem tartozik a képviselő-testület 
hatáskörébe, ezért az erre irányuló kifogást a megismételt eljárásban már irányadó, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján kellett visszautasítani a Balassagyarmati Törvényszék 15.Kf.20.828/2017/5. sorszámú 
jogerős ítélete alapján. 
 
A földforgalmi tv.-vel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. CCXII. 
törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) 103/A.§ (1) bekezdése a képviselő- testületet kizárólag a helyi 
földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálására jogosítja fel úgy, hogy azt megváltoztathatja , ha 
kiadására a földforgalmi tv. 23.-25. §-ai megsértésével került sor, egyébként pedig a kifogást elutasítja. 
 



A helyi földbizottság számára az adásvételi szerződés értékelési szempontjait a földforgalmi tv. 24. § (2) 
bekezdése sorolja fel, nem kimerítő jelleggel, így jogszerűen bármely más, olyan szempontot is 
értékelhet a bizottság, amelyre senki nem hivatkozik.  
A földforgalmi tv. 25. § (1) bekezdése azonban azt a követelményt állítja, hogy a helyi földbizottság a 24. 
§ (2) bekezdése szerinti értékelést az elővásárlásra jogosult és a vevő vonatkozásában azonos 
szempontok szerint köteles elvégezni. 
 
Mivel az elővásárlásra jogosult kizárólag a 049/30 hrsz-ú külterületi ingatlanra jelentett be igényt, ezért 
kizárólag az erre vonatkozó helyi földbizottsági állásfoglalás felülvizsgálata történhet meg. 
 
A helyi földbizottság állásfoglalásában az elővásárlásra jelentkező földszerzését azért támogatta, mert az 
„a földforgalmi törvényben foglalt célok megvalósulásához hozzájárul, különösképpen, hogy fokozottan 
előtérbe kerülhessenek a fenntartható földhasználattal való gazdálkodás feltételei, a termelés természeti 
feltételeinek (talaj, víz, élőhelyi közösségek) és a kultúrtáj védelmének szempontjai, élet-és versenyképes 
mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre, a birtokelaprózódások 
hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan 
mezőgazdasági termelést folytathasson”.  
 
A helyi földbizottság állásfoglalása a vevő földszerzését nem támogatta, mert „arra a következtetésre 
jutott, hogy az adás - vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, 
az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától” . 
 
A vevőnek a fenti állásfoglalások elleni kifogása hivatkozott arra, hogy a vételár az elővásárlási jogosultat 
az elővásárlás gyakorlásától nem tartotta vissza, az adásvételi szerződésben szereplő másik, 049/31 
hrsz-ú termőföld azonban az állásfoglalás következtében sem nem életképes, sem nem versenyképes, 
az a szélessége (10 méter) miatt művelhetetlen. 
  
A kifogás alapján az új eljárásban is megállapítható – mint volt az eredeti 132/2016. (V.23.) képviselő-
testületi határozatban is -, hogy az adásvételi szerződésben a 049/30 hrsz-ú termőföld ingatlanra az 
adásvételi szerződésben megállapított vételár nem tekinthető olyan mértékűnek, amely elővásárlásra 
jogosultat tartott volna vissza az elővásárlás gyakorlásától, hiszen a jelentkezőn kívül csak az Állam 
gyakorolhatott volna elővásárlási jogot.  
 
Tehát már a vevő egyik kifogása alapján megállapítható volt, hogy a balassagyarmati 049/30 hrsz-ú 
termőföld ingatlan vevő részéről történő megszerzését nem támogató helyi földbizottsági állásfoglalás 
jogszabálysértő, ezért annak megváltoztatása jogszerű volt. 
 
A bírósági ítéletből következően ez az indokolás kiegészítésre szorul azzal, hogy a 049/30 hrsz-ú 
termőföld ingatlan megszerzése a vevő esetében is szolgálja azt, hogy „fokozottabban előtérbe 
kerülhessenek a fenntartható földhasználattal való gazdálkodás feltételei …”, mint amely feltételeket a 
helyi földbizottság az elővásárlásra jelentkező esetében is a szerzés támogatása feltételeként értékelt. 
 
Ez az indokolásbeli kiegészítés is azzal a következménnyel jár, hogy a képviselő-testületnek, az eredeti 
határozat szerinti módon, a helyi földbizottságnak azt az állásfoglalását meg kellett változtatnia, amelyik a 
049/30 hrsz-ú termőföld ingatlanra a vevő földszerzését nem támogatta és a vevő termőföld szerzését 
erre az ingatlanra is támogatnia kellett.  
 
A vevőnek az a kifogása, ha a 049/30 hrsz-ú termőföld ingatlan az elővásárlásra jelentkező tulajdonába 
kerül, a 049/31 hrsz-ú termőföld pedig az ő tulajdonába, akkor a 049/31 hrsz-ú termőföld gazdaságosan 
nem művelhető, azért nem volt figyelembe vehető mert ütközne a jogerős bírósági ítéletben alapvető 
jogszabályi indokként megjelölt azonos szempontok szerinti értékelésbe.  
 
Ugyanis, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv / a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági 
és Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztálya / a földforgalmi tv. 30. §-a alapján a 049/30 hrsz-ú 
termőföld ingatlan szerzését a vevővel hagyja jóvá, akkor a 049/31 hrsz-ú termőföld ingatlannal együtt – 
a vevő kifogása szerint is – élet- és versenyképes mezőgazdasági ingatlan jön létre.  
 
A fenti hatóság olyan döntése esetében, ha az elővásárlásra jelentkező szerzését hagyja jóvá a 049/30 
hrsz-ú termőföld ingatlan vonatkozásában, akkor a szomszédos – elővásárlásra jelentkező tulajdonában 
lévő - 049/ 29 hrsz-ú termőföld ingatlannal együtt alakul ki élet-és versenyképes mezőgazdasági ingatlan.  



A képviselő-testületi határozat a fentebb már hivatkozott törvényi rendelkezések mellett a Salgótarjáni 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak - Balassagyarmati Törvényszék 15.Kf.20.828/2017/5 sorszámú 
ítéletével helybenhagyott, megismételt eljárásban hozott – 1.K.27.063/2017/6. sorszámú ítéletén , 
valamint az Ákr. 46. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslati tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén 
alapul. 
 
  /: Medvácz Lajos :/     /: Dr. Varga Andrea :/ 
     polgármester                 jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. 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 2017/2018. nevelési 
évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda 
alábbi feladatellátási helyein, 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. 

Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: 2018. február 15. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2017/2018. nevelési évben a 
felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a fenntartó által 
engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben a Központi Óvoda jelen döntéssel nem 
érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie kell azt a Képviselő-testület 
felé.  

 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
Határidő: értelemszerűen 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a 

Dr. Both Antal tiszteletére emléktábla állításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Balassi Bálint Gimnázium 

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 17. (hrsz. 1649/2.) szám alatti épületének tulajdonosa - 

támogatja a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kezdeményezését és hozzájárul ahhoz, 

hogy a gimnázium épületében Dr. Both Antal (1875-1963) tanár tiszteletére a határozat mellékletét 

képező látványtervű emléktáblát helyezzenek el.  

KÖZPONTI ÓVODA, 2017/2018. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 27 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 26 fő 

Pillangó  26 fő 

Cseperedő Tagóvoda Micimackó  28 fő 



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

egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. február 1. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való szerződéskötés jóváhagyásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthonában (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.; ágazati azonosító: 
S0039209) biztosított fogyatékos személyek bentlakásos ellátása esetén jóváhagyja a támogatási 
szerződés megkötését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a 2018. január 1-je és 
2018. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan. 

 
2.) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntésből adódóan szükséges intézkedések 

megtételére.  
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata  
ideiglenesen szabad pénzeszközeinek 

hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját forrásból 200 000 000 Ft, azaz 

Kettőszázmillió Ft összegű Féléves Magyar Állampapír (2018/31) vásárlását jóváhagyja. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2018. január 26. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az értékpapír lejáratát követően (2018. 

augusztus 1.) 200.000.000 Ft összegben újabb féléves Állampapírt vásároljon, amennyiben a 
pénzügyi helyzet azt lehetővé teszi. 

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2018. augusztus 31. 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete beruházási célú költségvetési 

támogatásból származó, átmenetileg szabad pénzeszközeiből 680.000.000 Ft, azaz 
Hatszáznyolcvan-millió Ft összegű Egyéves Magyar Állampapír (2019/05) vásárlását jóváhagyja. 
A realizált hozam kizárólag az érintett projektekkel kapcsolatos kiadásokra használható fel. 

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2018. január 26. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a befektetéssel kapcsolatos szerződések 

megkötésére.  
 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2018.(I.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, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) elvégzésére vonatkozó 

szerződéseket a pályázatban elszámolható összegekkel. 

EFOP-1.2.11-16-2017-00068 Esély otthon - Balassagyarmaton 

TOP-3.1.1.-16-NG1-2017-00003 Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Balassagyarmaton 

TOP-7.1.1.-16-2017-00088 Közösségvezérelt helyi fejlesztések 

Balassagyarmaton 

TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Zöld csiga – Balassagyarmat 

zöldterületeinek megújítása 

TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehabilitációja 

Balassagyarmaton 

2.) A Képviselő–testület a 98/2017.(V.25.) határozatát, valamint 171/2017.(VIII.25.) határozatát kiegészíti 

a pályázat szerint felmerülő közbeszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok Balassagyarmat 

Városfejlesztő Kft általi ellátásával. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
  Oravecz István, ügyvezető 
Határidő: pályázati határidők szerint folyamatos 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2018.(I.25.)  h a t á r o z a t a 

a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság  
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

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

XXXVI. törvény 22. §-ában foglalt rendelkezés alapján a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság   

      tagjának: 
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6. I/5. 
Dr. Szabó Ervin 2660 Balassagyarmat, Tátra u. 11.. 
Demus László 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11. 

     póttagjának: 
Sztancsik József 2660 Balassagyarmat, Baross G. utca 16.  
Borkó Edit 2660 Balassagyarmat, Baltik F. utca 10. II/2. 
szám alatti lakosokat választja meg. 



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

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a tagok eskütételéről 
 
       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

Határidő: 2018. január 30.   
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2018.(I.25.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyására 
 

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. 

 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2018.(I.25.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Jókai út 2. III. emelet 1. ajtószám alatti  
lakásra benyújtott vételi kérelem elbírálásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai u. 2. III. 

emelet 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 1205/4/A/8) 53 m2 alapterületű kettő szobás összkomfortos 

komfortfokozatú lakást pályázati eljárás keretében licit útján elidegeníti, 3.000.000,- Forint 

induló vételáron. 

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

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a pályázat kiírására: 2018. február 15. 

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

       polgármester               jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2018.(I.25.)  h a t á r o z a t a 

lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges tulajdonosi 
döntések meghozataláról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Honvédelmi Minisztérium 

által kezdeményezett, lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítését Balassagyarmaton, 
a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. 
 

2.) A beruházás megvalósítása céljára a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, 
Balassagyarmat 709/10 hrsz-ú ingatlan megosztását követően létrejövő, 709/14 hrsz-ú, 1 ha 3108 
m2 területű földrészletet jelöli meg. 



Az ingatlan tulajdonjogát a Képviselő-testület - a telekmegosztást követően - ingyenesen a Magyar 
Állam tulajdonába adja. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a 
multifunkcionális sportközpont létesítése érdekében szükséges, az együttműködési megállapodásban 
foglalt további teendőkkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: Az együttműködési megállapodás aláírására: 2018. február 28. 

Az ingatlan tulajdonjogának átadására: 2018. december 31. 
  /: Medvácz Lajos :/     /: Dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester               jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a 

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, 2018. április 01. napjától 

számított egy éves, határozott időtartamra.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
dr. Varga Andrea jegyző 

Határidő: 2018. január 31. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2018.(I.25.)  h a t á r o z a t a 
a  Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet „ Műszerfejlesztéséért” Alapítvány 

támogatásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Dr. Kenessey Albert Kórház és 
Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért” Alapítványnak - az alapítvány céljainak megvalósítására, a Dr. 
Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet sterilizálójához kapcsolódó műszerfejlesztési feladatok 
végrehajtására – 3.108.071.-Ft-os, azaz Hárommillió-egyszáznyolcezer-hetvenegy 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, valamint az egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. február 5. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a 



pályázat benyújtásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati feltételeket és 

támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁ-ra a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására (Pályázat kódja: ZP-1-2017) 10 

millió forintos összeggel. 

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. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. április 01. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2018.(I.25.)   h a t á r o z a t a 
a  BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület  támogatásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás 

Sport Egyesületnek – Ökölvívó szakosztálya részére – 2018. évben egyszeri 3.000.000.- azaz három 

millió - forintos támogatást nyújt személyi kiadások fedezésére az előterjesztésében foglalt 

kérelemnek megfelelően. 

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

támogatott egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést és az egyéb szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. február 5. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2018.(I.25.)   h a t á r o z a t a 
a kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges döntések meghozataláról szóló 

127/2017.(VI.29.) határozat kiegészítéséről 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kézilabda csarnok létesítésének 
támogatásához szükséges döntések meghozataláról szóló 127/2017. (VI. 29.) határozatát az alábbiak 
szerint egészíti ki: 
 
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 376/4 hrsz-ú, 1 ha 4215 m2 területű ingatlan forgalomképes 

vagyoni körbe tartozik. 
2.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 

(1) bekezdésének 1., 4. és 15. pontjaiban megjelölt közfeladat ellátásának céljára adja át az ingatlan 
tulajdonjogát, térítésmentesen a Magyar Államnak. 

3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az átadásra kerülő 376/4 hrsz-ú ingatlan kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 
önkormányzati köznevelési feladatokhoz, ezek finanszírozási forrásának biztosításához, továbbá az 
önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 



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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. január 30. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2018.(II.02.)   h a t á r o z a t a 
a II. számú háziorvosi körzettel kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 

tartalommal megismerte a II. számú háziorvosi körzet kapcsán kialakult helyzetről szóló tájékoztatót. 
 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy éljen írásbeli figyelmeztetéssel a II. számú 
körzetben praktizáló háziorvos irányába, a Szerződése 5. pontjának 2. francia bekezdésében foglalt 
kötelezettsége megszegése okán. 

 
3.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, 

hogy amennyiben az 1. pontban megjelölt tájékoztatóban foglaltakon kívül további hivatalos 
információ jut a birtokába, arról a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: írásbeli figyelmeztetésre: 2018. február 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2018.(II.09.)   h a t á r o z a t a 
tanuszoda elnevezésére vonatkozó javaslatról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati tanuszodát 

Révész László Tanuszodának nevezi el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:2018. február 12 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2018.(II.09.)   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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre 
kerülő együttműködési megállapodást. 

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

 
Határidő: 2018. február 28.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2018. (II.09.)  h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott szociális konyha  

szakmai programjának jóváhagyásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott szociális konyha 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: 2018. február 15. 

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

 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2018. (II.09.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona által biztosított fogyatékos személyek otthona ellátás 

szakmai programjának jóváhagyásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthona által biztosított fogyatékos személyek otthona 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: 2018. február 15. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2018. (II.09.) h a t á r o z a t a 

a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek otthona 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: 2018. február 15. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2018. (II.09.  h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek nappali ellátása  

szakmai programjának jóváhagyásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 
Erzsébet Idősek Otthona által nyújtott idősek nappali ellátása 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: 2018. február 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2018. (II.09.) 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: 2018. február 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2018. (II.09.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 

Erzsébet Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatának 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: 2018. február 15. 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2018. (II.09.)   h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona házirendjének jóváhagyásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent 

Erzsébet Idősek Otthona házirendjének 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: 2018. február 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2018. (II.09.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Kóvári út  7. B. lh. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás  

hasznosításáról 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári út 7. B. 

lh. I. emelet 3. ajtószám alatti (Hrsz.: 291/A/20) 53 m2 alapterületű kettő szobás összkomfortos 
komfortfokozatú lakást, Berki Gyula (szül. idő, hely: an.: ) és Rácz László Róbertné (szül. név:  
szül. idő, hely: ; an.: ) részére 2018. május 1. napjától kezdődően határozatlan időre bérbe adja.  

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja a lakás gázbekötését, gázfűtés kialakítását, valamint 

a lakás tisztasági festését. 
 
3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 
 

Határidő:  a kiértesítésre: 2018. február 12. 
a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2018.február 15. 
a gázbekötés, gázfűtés kialakítás, valamint a lakás tisztasági festése:  
2018. március 30. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2018. (II.09.)   h a t á r o z a t a 
a 2017. évi önkormányzati lakásfelújításról szóló 198/2017.(IX.27) határozatának  

módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi önkormányzati 
lakásfelújításról szóló, 198/2017.(IX.27) határozatát a következőképpen módosítja:  

 
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban rögzített sorrend 
szerint fogadja el a 2017. évi önkormányzati lakásfelújítási tervet: 
Patvarci út 1. 
Kóvári 7/A TT.2. 
Szent Imre út 1/B. TT. 1.  



Szent Imre út 1/A. II. em. 9. 
Dózsa György út 41. I. em. 2. 
 
A felsorolt lakások felújítására nettó 12.500.000.- Ft- ot különít el, mely nem tartalmazza a Dózsa 
György út 41. I. em. 2. lakás vonatkozásában felmerülő gázbekötési költségeket.” 

 
2.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési bizottság hatáskörét elvonva a 2017. évi önkormányzati 

lakásfelújítás tárgyában lefolytatott Beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a beérkezett 
ajánlatok szerinti tartalommal a Kristályvár Kft-vel (1139 Budapest Béke tér 7.), mint legkedvezőbb 
ajánlatot adó ajánlattevővel, nettó 12.458.422 Ft összegben vállalkozási szerződést köt. 

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

Határidő: Kivitelezések befejezésére: 2018. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2018. (II.09.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását. 
 
1. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat VI/1/2. pontjában foglalt jogkörében eljárva az 1. 

pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan a Bírálóbizottság tagjainak 
– Balassagyarmat Város Jegyzőjének VI/2/3. pontban megjelölt hatáskörére is figyelemmel - az 
alábbi személyeket jelöli ki: 

 
1. Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes 
2. Juhászné Gajzinger Ágnes 
3. Magyaros Tamás 
4. Oravecz István 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre: 
1. HÓD Kft. 2626 Nagymaros, Tégla u. 6. 
2. NONI-THERM Kft. 2089 Telki, Berkenye köz 5. 
3. Kristály-Vár Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2. 
4. PANTHEON Építő Stúdió Kft. 2626 Nagymaros, Szarvas köz 2. 
5. Pesti Építő és Faipari Zrt. 1112 Budapest, Rózsatő u. 10. 
6. ÁHÁZ Kft. 1114 Budapest, Eszék u. 9-11. III/5. 

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

 
Határidő: a felhívás megküldésére 2018. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 



külterületi földrészletek végleges más célú hasznosításáról 
és belterületbe vonásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

Törvény 15. § (2) bekezdése alapján – kezdeményezi az alábbi balassagyarmati külterületi, termőföld 
ingatlanok végleges más célú hasznosítását és belterületbe vonását: 

  

Sorszám Hrsz Művelési ág Terület (m2) Aranykorona értéke 
(Ak) 

1.  0154/86 rét 32599 62,26 

2.  0154/83 rét 7250 13,85 

3.  0154/84 rét 2080 3,97 

4.  0154/72 rét 43443 82,98 

5.  0154/58 rét 5872 11,22 

6.  0154/81 rét 1202 1,91 

Összesen: 92446 176,19 

 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a belterületbe kerülő földterületeket a kérelemben megjelölt célra 4 éven 
belül ténylegesen felhasználja. 
  
A Balassagyarmat 0154/72, 0154/58, 0154/81, 0154/84 hrsz-ú földrészleteken, összhangban a 18/2016. (X.03.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott településszerkezeti tervvel, a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00002 azonosító 
számú Zöld csiga Balassagyarmat zöldterületeinek megújítása című projekt során híd létesül a holtág felett, 
megteremtésre kerülnek a csónakázás feltételei, és közpark kialakítására kerül sor. 
 
A Balassagyarmat 0154/86, 0154/83 hrsz-ú földrészleteken a projekt során közpark kialakítása történik 
sportpályával, játszótérrel, városi tanösvénnyel, tanpályával, futópályával, szabadtéri tornapályával. 

 
2.) A Képviselő-testület kezdeményezi az alábbi balassagyarmati külterületi ingatlanok belterületbe vonását: 

Sorszám Hrsz Művelési ág Terület (m2) 

1.  0154/66 árok 967 

2.  0154/89 árok 3107 

3.  0154/87 árok 464 

4.  0154/68 árok 405 

5.  0154/71 árok 167 

6.  0154/67 árok 37 

 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a belterületbe vonandó földrészleteken Balassagyarmat város 
csapadékvíz-csatorna hálózatának északi főgyűjtő szakasza létesült, és az a továbbiakban is ezt a célt 
szolgálja. 
 
A kezdeményezés indoka a természetben kialakult állapotnak a 18/2016. (X.03.) önkormányzati rendelettel 
elfogadott településszerkezeti tervben foglaltaknak történő megfeleltetés. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1./ pontjában felsorolt földrészletek 

végleges más célú hasznosításával és belterületbe vonásával, valamint a 2./ pontban felsorolt földrészletek 
belterületbe vonásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30.  

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 

a műfüves pálya felújításához kapcsolódó támogatásról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, 
Balassagyarmat, 3191 hrsz-on található műfüves pálya burkolatának felújításához a BSE Palóc 
Farkasok Utánpótlás Egyesület (2660 Balassagyarmat, Ipolypart u. 12.) részére 20.000.000 Ft – 
azaz húszmillió forint támogatást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére. 



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

 
Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 

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

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

 
Saját bevételek összege: 
2018         799 000 e Ft 
2019         799 000 e Ft                     
2020         799 000 e Ft 
2021         799 000 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2018                 -  e Ft  
2019                 -  e Ft 
2020                 -  e Ft 
2021                 -  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: 2018. február 14. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medvácz Lajos polgármester 2018. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2018. 02. 01. 2018. 02. 02. 2 

2018. 02. 16. 2018. 02. 16. 1 

2018. 02. 26. 2018. 02. 28. 3 

2018. 03. 12. 2018. 03. 14. 3 

2018. 04. 13. 2018. 04. 17. 3 



2018. 04. 27. 2018. 05. 02. 2 

2018. 05. 25. 2018. 05. 29. 3 

2018. 06. 18. 2018. 06. 26. 7 

2018. 07. 13 2018. 07. 20. 6 

2018. 08. 06. 2018. 08. 14. 7 

2018. 09. 06. 2018. 09. 14. 7 

2018. 10. 12. 2018. 10. 19. 6 

2018. 11. 02. 2018. 11. 05. 2 

2018. 12. 27. 2018. 12. 29. 3 

 
Összesen: 55 nap 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre 

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

 
2018. május 9. (szerda) 8.00 – 17. 00 

2018. május 10. (csütörtök) 8.00 – 18.00 
2018. május 11. (péntek) 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 szülőkkel (szülői felügyeletet gyakorlók) egy háztartásban élő, óvodás korú gyermekek 
felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre. Mindezt azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög 
és Patvarc községeken 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 a nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési 
rendeletben foglaltak szerint van lehetőség.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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

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: 2018. március 1. 
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: 2018. április 9. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2017. évi működésére vonatkozó 
beszámolóját. 

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

 
Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2017. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2018.(II.22.)   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, Nyírjes 5234/10. 

hrsz-ú, 466 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant  -megtekintett állapotban- Farkas 
Tamás (szül: an: ) 2660 Balassagyarmat, Fülemüle út 5211 hrsz alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel idegeníti 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 2018. április 30-ig megkötendő adás-
vételi szerződés esetén tartja fenn. 
  



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

Határidő: a kiértesítésre 2018. március 05. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 1323/13, 1323/14, 1323/15 és 1323/16 hrsz-ú 

ingatlanok elidegenítéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 
balassagyarmati 1323/13, 133/14, 1323/15 és 1323/16. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület 
megnevezésű, egyenként 26m2 területű ingatlanokat - pályázati eljárás keretében - pályázat útján 
elidegeníti az alábbi feltételekkel:  

a.)  Az ingatlanok vételára 260.000.- Ft + ÁFA/ingatlan, 
b.) Az ingatlan a legmagasabb vételárat ajánló részére kerül elidegenítésre, licit lépcső: 

10.000.-Ft/ingatlan a nettó vételárra. 
c.) A vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell 

megfizetni. 
d.) A tulajdonszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az 
adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: a pályázat kiírására: 2018. március 5. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. tetőtér 8. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 
 
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:  

 
Hortobágyi Zsolt (szül. hely: .; an: ) részére, költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2018. 
április 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő határozott időre, ezen belül is a GAMESZ-
nál létesített közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig 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:       2018. március 15. 
A lakás átadására és a szerződés megkötésére:  2018. március 31. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 



„Balassagyarmat városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” elnevezésű projekttel 
kapcsolatos területrendezési feladatok elvégzéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Balassagyarmat Város 

Polgármesterét, hogy a Balassagyarmat, 609, 610/3, 692, 695, 733, 808/2, 817, 836, 1034, 1357/20, 
1418, és az 1419 helyrajzi számú földrészletek megosztásával, az átadás-átvétellel kapcsolatos 
feladatokat teljes körűen lebonyolítsa és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. A változás előtti, 
valamint a változás utáni állapotot a határozat mellékletét képező kimutatás tartalmazza. A képviselő-
testület megállapítja, hogy az e pontban megjelölt ingatlanok esetében az állam részére történő 
átruházás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32§ (3) bekezdése, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló törvény előírásai szerint történik. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanok tekintetében 
kötelezettséget vállal az önkormányzati, illetőleg az állami tulajdonba kerüléssel kapcsolatos 
költségek viselésére. 

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

 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 
„Az első világháború hőseinek tisztelete” című pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép- 

és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Az első 
világháború hőseinek tisztelete” című pályázati felhívásra. 
 

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

Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 

a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásához 
kapcsolódó törvényességi felhívásról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

NO/TFO/1-367/2018. számú törvényességi felhívásának tartalmát megismerte, egyúttal a 
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásának aktuális 
helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésből adódó egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

 
Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 

a Kulturális Bizottság által a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2017. évi 
támogatására biztosított összegekkel való elszámolásról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság által a 
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2017. évi támogatására biztosított 
összegekkel való elszámolásról szóló beszámolót elfogadja. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/2018.(II.22.)   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 az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Határidő: 2018. március 14. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
43/2018.(II.22.) sz. határozat melléklete 

 
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázata 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a 
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
50./ vezetésére, igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással, az alábbi feltételekkel: 

Pályázati feltétel: 
- főiskola szintű felsőfokú végzettség, szakképzettség 
- a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel, 

- cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás alatt. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési 

elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot, 
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát, 
- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás, 
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli 

kezeléséről, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- vezetői munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat 



A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalán való megjelenéstől 
számított 30. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 
Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. július 1-től 2023. június 30-ig szól. 
A munkakörbe illetve a vezetői megbízással járó feladatok: Az intézmény munkájának irányítása, 
összehangolása, gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok 
elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. Az intézményeinek könyvelési, 
gazdasági, műszaki, gondnoki feladatait ellátó szervezet vezetése. 
Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok 
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 
77/1993.(V.12.) Korm. rendelet valamint a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a 
köznevelési intézményben és az egyéb intézményekben című 28/2013.(IX.30.) számú önkormányzati 
rendeletalapján kerül megállapításra. 
A pályázatot zárt borítékban, „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12./ 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Városüzemeltetési bizottsága hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 
Felvilágosítás az intézményről és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-925 telefonszámon kérhető 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes Balassagyarmat Város aljegyzőjétől. 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2018.(II.22.)   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 utca 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. 

- Vezetőképzési kötelezettség teljesítése a vezetői megbízással rendelkező szociális 
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerint. 
A képzési kötelezettség kezdete az intézményvezetői megbízás kezdő időpontjától számítandó. 

- 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 vagyonnyilatkozat-tételi 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, 

file://///iovkbgy253/phiv/web/rendelet/28-13.doc
file://///iovkbgy253/phiv/web/rendelet/28-13.doc


- 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: 2018. április 30. 
A munkakör betölthetőségének időpontja és a megbízás időtartama: határozott idejű 
intézményvezetői megbízás 2018. május 1-jétől 2023. április 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 „Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázat” megjelölést. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a Kjt. és 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 Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyzőtől 
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: 2018. március 14. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2018.(II.22.)   h a t á r o z a t a 

az „Ujj-Miklósi” Közhasznú Alapítvány támogatásáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ujj-Miklósi” Közhasznú 
Alapítvány részére televízió vásárlásával kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetére 30 000,- 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: 2018. március 15. 

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


Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2018.(II.22.)    h a t á r o z a t a 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a szavazatszámláló 
bizottságok tagjának: 
1. FARKAS MIHÁLYNÉ – Rákóczi fejedelem u. 5. I/2. 
2. DEÁK GYULÁNÉ – Nádor u. 26.   
3. SZABÓ PÁLNÉ – Rákóczi fejedelem út 30-36. III/13.  
4. ENYINGI LÁSZLÓNÉ – Rákóczi fejedelem út 98-126. A. lh. fsz. 5. 
5. LÉNÁRD JÁNOSNÉ – Mikszáth u. 12.  
6. TAMÁSI GÉZÁNÉ – Rákóczi fejedelem út 95. II/7. 
7. RÉTFALVINÉ DÓBIÁS MÁRIA – Pajor I. u. 16. 
8. SZABÓ JÓZSEFNÉ – Móricz Zs. u. 2/A. II/3. 
9. FÁBRI GÁBORNÉ – Jópalócok u. 13.  
10. ENYINGI LÁSZLÓ – Rákóczi fejedelem út 98-126. A. lh. fsz. 5. 
11. FERENCZ ENDRE TIBORNÉ  – Munkás u. 12. 
12. HORTOBÁGYI HAJNALKA – Rákóczi fejedelem u. 98-126. A. lh. IV/7. 
13. HOVANEC TÍMEA – Jókai u. 1/A. IV/17. 
14. SZABÓ TIBORNÉ – Szontágh P. u. 28. 
15. MRAVIKNÉ ORAVECZ ÁGOTA – Szontágh P. u. 6/a.. 
16. KONGÓ KÁROLYNÉ – Szontágh P. u. 63. 
17. BACSA ISTVÁNNÉ – Munkás u. 27.  
18. KISS JÁNOSNÉ  – Dózsa Gy. u. 7. II/6.  
19. PETROVICS MAGDOLNA – Achim A. u. 17.  
20. SZAKONYI JULIANNA – Dózsa Gy. u. 11. IV/14. 
21. SÁSKA JUDIT - Dózsa Gy. u. 14-16. B. lh. II/6. 
22. GALI  ANDREA – Kossuth u. 39. fszt. 7. 
23. VÁRADI ZSUZSANNA – Balassa u. 6. 
24. BAKOSNÉ MOHAI KATALIN – Hunyadi u. 16. II/6. 
25. OSZAGYÁN ORSOLYA – Rákóczi fejedelem u. 48. I/8.  
26. PAPPNÉ FILÓ NOÉMI – Széchenyi u. 18.   
27. HERCZEG ELEMÉRNÉ – Madách liget 15. III. lh. 2/1. 
28. VARGA VALÉRIA – Madách liget 16. IV/2. 
29. FARKAS TAMÁS – Petőfi u.  
30. KISS JÁNOSNÉ – Madách liget 13. 2. lh. II/4. 
31. ZÁBORSZKY ZOLTÁN – Rózsa u. 9.  
32. JENEY PÉTERNÉ – Hársfa u. 2/a. 
33. BERECZ ISTVÁNNÉ – Honti u. 28. 
34. SZABÓ LÁSZLÓ – Kodály Z. u. 21. 
35. DR. MAJOROS FERENCNÉ – Mészáros L. u. 16.  
36. HALÁSZ-SZABÓ FERENCNÉ – Baross G. u. 44. 
37. KOMJÁTINÉ GRÉCZI MÁRIA –Rózsavölgyi M. u. 22. 
38. CZENCZNÉ JAKUS HAJNALKA – Kölcsey u. 1. 
39. CSALLÓNÉ MAJOROS ERZSÉBET – Benczúr u. 19.  
40. VIDA ATTILÁNÉ – Hétvezér u. 3..  
41. DR. ANTAL JÓZSEF – Régimalom út 2. 
42. REPKÁNÉ CSÁKI ILDIKÓ – Szabó püspök u. 31. fsz. 2. 
43. JAKUS JULIANNA – Radnóti u. 6-8. 
44. HATALA LÁSZLÓNÉ – Váci M. u. 29. 
45. BADAINÉ BAGYIN ESZTER – Liszt F. u. 18. 
46. FILIPNÉ PÁLINKÁS ERIKA – Radnóti u. 31.  
47. KOINÉ PARÓCZI STEFÁNIA – Radnóti u. 21. 



48. DUDÁSNÉ GARAI BEÁTA – Kodály Z. u. 21.   
szám alatti lakosokat, 
 
 
póttagjának 
1. KATONA ERZSÉBET – Hajós A. u. 44.     
2. NAGY LAJOSNÉ – Arany J. u. 7. I/1.     
3. KŐRÖSI ISTVÁN – Veres Pálné u. 13.  
4. KŐRÖSI ISTVÁNNÉ – Veres Pálné u. 13.      
5. GYŐRI JÁNOS – Kodály Z. u. 12.     
6. GÁL FERENC – Pozsonyi u. 28.     
7. HERCZEG ISTVÁNNÉ – Zichy u.     
8. KOLESZÁR KRISZTINA – Mauks Ilona u. 1.    
9. HEVÉRNÉ TÁCSIK KLÁRA – Dózsa Gy. u. 18/B.   
10. KOPLÁNYI BALÁZS – Szent Imre u. 1.    
11. MARKÓ VILMOSNÉ – Madách liget 2. 3. IV/1.   
12. PÁLOK ISTVÁNNÉ – Radnóti u. 19.     
13. TÓTH ANITA – Madách liget 4. ép. III/3.     
14. IVÁN ANNA MÁRIA – Hunyadi u. 2. .      
15. GÁL JÁNOSNÉ – Liszt F. u. 11..      
16. ANNUS RÉKA – Szontágh P. u. 9.      
17. POPPRE LILLA – Jeszenszky K. u. 23. 2.a.    
18. MENDER LÁSZLÓ GÁBOR – Móricz Zs. u. 11.    
19. MAJDÁN BÉLA – Hunyadi u. 20.      
20. BOGNÁR FERENCNÉ  – Jókai u. 38/A.     
21. LÁSZLÓKNÉ VALACH KATALIN – Bíró J. u. 36.     
22. SZTANCSIKNÉ SEBES KATALIN – Baross G. u. 16.    
23. ALMÁSI ZOLTÁN ZSOLT – Leiningen K. u. 17.    
24. CSERI LÁSZLÓNÉ – Bem u. 29..      
25. GERHÁT DÓRA – Batthyány u. 41.     
26. SCHUCHMANN ZSUZSANNA – Dózsa Gy. u. 1. II/8.   
27. MÉSZÁROS DORINA – Liszt F. u. 15.     
28. MÉSZÁROS ÉVA Madách liget 7. 3. lh. III/14.     
29. MÁTÉ ZOLTÁNNÉ – Blázsik K. u. 12.      
30. TŐZSÉRNÉ POPOVICS JOLÁN – Hunyadi u. 10.    
31. MENDER DIÁNA ÁGNES – Dózsa Gy. u. 9. IV/14.    
32. TELEK TIBOR – Árpád u. 19. 1.a.      
33. VIDOMUSZ TIBORNÉ – Bem u. 26.      
34. MAHOLÁNYI RENÁTA – Madách liget 13/2.     
35. BALÁZS MARGARÉTA – Dózsa Gy. u. 41/B. I/5.    
36. TERÉK GÁBORNÉ – Csokonai u. 4.      
37. FENYVES ZSUZSANNA – Rákóczi út 31. I/3.     
38. HOLES ISTVÁNNÉ – Zeke K. u. 40.      
39. KIRI SÁNDORNÉ – Madách liget 2. ép. 2. lh. I/3.  
40. DOROZSMAI ISTVÁNNÉ – Árpád u. 15. 
41. FENYVESI KATALIN – Zichy u. 9. 
szám alatti lakosokat választja meg. 

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

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a tagok eskütételéről 
 

Határidő: 2018  március 15..   
       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2018.(II.22.) h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. 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, 2018. március 15-én  
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti: 
 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
(ÉFOÉSZ) Nógrád Megyei Közhasznú Egyesületet 

Gondoskodás Közhasznú Egyesületet 
Szalézi Oratórium Animátorait 

 
„Fiatal Példakép” díjban részesíti: 

Hatala Csengét 
Pásztor Szabolcsot 

Tóth Bálintot 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések átadására. 
 
Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2018.(III.29.) 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:  2018. április 15. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
49/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 

a Madách Imre Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának és  
2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 

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

2017-es költségvetési évet érintő működéséről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület az intézmény 2018. évi munkatervét a határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyja. 
 

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



 
Határidő:  2018. április 15. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda működéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2017-es 

költségvetési évet érintő működéséről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja. 

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

 
Határidő:  2018. április 15. 
Felelős:   Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda 2018. szeptember 1-je és 2023. augusztus 1-je közötti időszakra szóló 

Továbbképzési Programjának elfogadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi 

Óvoda 2018. szeptember 1-je és 2023. augusztus 31-e közötti időszakra szóló Továbbképzési 
Programját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

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

egyéb szükséges lépéseket tegye meg. 
 

Határidő:  a tájékoztatás tekintetében 2018. április 15. 
egyéb szükséges intézkedések tekintetében értelemszerűen 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

Központ 2017-es költségvetési évet érintő működéséről szóló beszámolóját a határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyja. 

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

 
Határidő:  2018. április 15. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
53/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 

a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona 
alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen 
eleget. 
Határidő:  2018. április 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  2018. március 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 

Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzata és a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatát 
az e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja. 

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

 
Határidő:  2018. március 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2018.(III.29.) 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 

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

közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2018.(I.25.) számú határozata 

szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Balassagyarmat Város közigazgatási területén 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó közszolgáltatás végzésére. 

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

Határidő:  a 2. pont tekintetében: 2018. április 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátására a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.: 13-09-185957 ; székhely: 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.; adószám: 25894259-2-13) kíván közszolgáltatási szerződést 
kötni 2018. április 1. napjától kezdődő öt éves, határozott időtartamra azzal, hogy a közszolgáltató 
a hulladék rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nkft. (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) 
alvállalkozóként történő bevonásával végzi. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 

valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  2018. április 01. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
39/2018.(II.22.) határozatának a módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 39/2018.(II.22.) számú 

határozatát. A megosztással érintett ingatlanok változás előtti, valamint a változás utáni tulajdonjogi 
állapotát a jelen határozat mellékletét képező kimutatás tartalmazza. 

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

Határidő:  2018. április 6. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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



  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kíván együttműködési megállapodást kötni a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel a Balassagyarmat város területén található 
varjútelepek természetvédelmi problémáinak kezelése érdekében. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesületet tájékoztassa. 
 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 Határidő: 2018. április 15. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti  

lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 
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 2018. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig – 
költségelven - lakásbérleti szerződést köt Baranyi Tibor (szül.:  an.: ) és Baranyi Tiborné 
(szül.: .; an: ) Bérlőkkel, abban az esetben, ha Bérlők a szerződéskötés időpontjáig a lejárt 
esedékességű lakbértartozásukat megfizetik. 

 
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 ellenőrzésére. 
 

Határidő:   a szerződés megkötésére:  2018. április 30. 
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2018. június 30. 

Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2018.(III.29.) h a t ár o z a t a 
a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szondi út 13. 

fsz. 4. ajtószám alatti 48 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) 
rendeletben megjelölt jogkörében eljárva 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig – 



költségelvű lakbér megfizetése mellett - lakásbérleti szerződést köt Mága Mátyással (szül.: .; an.: ) 
és Mága Gabriellával (szül. név: ; szül.:.; an: ) az alábbi feltételekkel: 

 
2.) A bérlők kötelesek a bérleményben elvégezni/elvégeztetni a következő feladatokat, munkákat: 

Határidő 
a) Villanyvezetékek felülvizsgálata, jegyzőkönyv bemutatása  2018. 05. 31. 
b) Árammérőhely kialakítás      2018. 05. 31. 
c) Vízóra csere, fogyasztási szerződés megkötése    2018. 05. 31. 
d) Esetleges ÉMÁSZ tartozás kiegyenlítése 

fogyasztási szerződés megkötése     2018. 05. 31. 
e) 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  2018. 06. 30. 

f) 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     2018. 07. 31. 

g) A szoba: padlóburkolatának kialakítása, festés    2018. 08. 31. 
h) Gázterv készíttetése, gázmérő visszahelyezése    2018. 09. 30. 
i) Konvektorok ellenőrzése, esetleges cseréje    2018. 09. 30. 
j) Nyílászárók festése       2018. 09. 30. 
k) Bejárati ajtó cseréje       2018. 10. 31. 

 
3.) Amennyiben a bérlők az 1. pontban megjelölt kötelezettségük bármelyikével nekik felróható okból 

15 napot meghaladó késedelembe esnek, a bérbeadó jogosult a szerződést a bérlők 
szerződésszegése okán azonnali hatállyal felmondani és intézkedni a bérlemény visszaadása 
iránt. 

 
4.) Az 1. pontban foglalt kötelezettségek teljesítése esetre - a felújítási munkákra tekintettel - a 

Képviselő-testület a bérlők lakbérfizetési kötelezettségének kezdő időpontját 2018. szeptember 1. 
napjában határozza meg. 

 
5.) A lakás használatával kapcsolatos minden költség a bérlőket terheli. 
 
6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
7.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1. pontban foglalt bérlői kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzésére. 
 

Határidő:  a szerződés megkötésére, a lakás birtokba adására: 2018. április 30. 
az 1. pont szerinti kötelezettségek teljesítésére:  2018. október 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a Greentechnik Hungary Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről és a Balassagyarmat 

055/7 - 055/10 hrsz-ú ingatlanok napelem park céljára történő bérbeadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Greentechnik Hungary Kft-vel 
2017. november 23-án kötött bérleti szerződést - annak 12. pontjában foglaltak alapján – közös 
megegyezéssel, 2018. április hó 15. napjával az alábbi feltételekkel szünteti meg és köt e naptól 
kezdődő hatállyal új szerződést a c) pontban megjelölt gazdálkodó szervezetekkel, az ott 
meghatározott ingatlanokra: 

 



a) Sem a bérlőnek, sem az új bérlőknek nem állhat fenn semmilyen jogcímen tartozása bérbeadóval 
szemben a jogügylet létrejöttekor. 

 
b) Az új bérlőknek a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint 

átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezetek kell lenniük. 
 

 
c) A balassagyarmati a 055/6 hrsz-ú ingatlan megosztása során kialakult  

- Balassagyarmat 055/7. hrsz-ú, ipartelep megnevezésű, 2 ha 0144 m2 területű és a 
Balassagyarmat 055/10. hrsz-ú, 1 ha 0205 m2 területű, ipartelep megnevezésű 
ingatlanokra az Alfa Bázis Naperőmű Kft. (4031 Debrecen, István u. 79.. fsz. 2., 
cégjegyzékszáma: 09 09 029170), 

- Balassagyarmat 055/8. hrsz-ú, 1 ha 0603 m2 területű, ipartelep megnevezésű ingatlanra az 
AVESUN Trade Kft. (4031 Debrecen, István u. 79.. fsz. 2., cégjegyzékszáma: 09 09 
029277), 

- Balassagyarmat 055/9 hrsz-ú, 1 ha 1078 m2 területű, ipartelep megnevezésű ingatlanra a 
BETASOLAR Consulting Kft (4031 Debrecen, István u. 79.. fsz. 2., cégjegyzékszáma: 09 
09 029303) 

az 1. pontban megjelölt bérleti szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő tartalommal 2018. 
április hó 15. napjáig bérleti szerződést köt. 

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

fentiek szerinti szerződések aláírására.  
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

Határidő: 2018. április 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a napelempark villamos földkábelére vonatkozó vezetékjog alapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napkollektor - Hőszivattyú eu. Kft. 

(4031 Debrecen, István út 79. fszt. 2. cégjegyzék szám: Cg. 09-09-029153, képviseli: Sohajda 
Jozef) részére az alábbi önkormányzati tulajdonú földrészletekre biztosít 24kV-os elektromos 
földkábel létesítésével kapcsolatos vezetékjogot: 
Balassagyarmat, 041/25, 048, 049/26, 050, 051/3, 053, 055/7, 055/8, 055/9, 055/10, 055/2 hrsz. 

 
2.) A Képviselő-testület az ingatlanokban a vezetékjog alapításával létrejövő korlátozások miatt a 

kártalanítás mértékét 120 Ft/m2 + Áfa összegben határozza meg. 
 
3.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

megállapodások fenti feltételek szerinti megkötésére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

Határidő: az értesítésre: 2018. április 20. 

 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a 2017. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 



Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2017. évi 
sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet számítógép-parkjának bővítése céljából pályázat 

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

Informatika a köz szolgálatában 2018” című pályázat keretében 1 db számítógépes szolgáltatási 
csomagra, az előterjesztésben ismertetett tartalommal. 

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

megtételére. 
 

Határidő: 2018. április 09. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
egyes önkormányzati beruházások területének 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - összhangban a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésének c) pontjában foglaltakkal - a 
beruházások gyors építésjogi előkészítésének érdekében mindazon önkormányzati beruházások 
területét, melyek becsült projekt összköltségvetése az 50 millió Ft bruttó értéket meghaladja, 
függetlenül a megvalósítás forrásösszetételétől, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés nyomán szükségessé váló 

intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

67/2018.(III.29.) h a t á r o z a t a 
A város településrendezési eszközeinek módosításáról szóló tervezet 

állami főépítészi tárgyalásos eljárásra bocsátásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati támogatással 

megvalósítandó turisztikai és zöldterületi fejlesztések megvalósítása érdekében az e határozat 
mellékletét képező egyeztetési dokumentáció megküldésével tárgyalásos eljárást kezdeményez az 
állami főépítész feladatait ellátó Nógrád megyei Kormányhivatalnál. 

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



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2018.(IV.13.)   h a t á r o z a t a 
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának visszatérítendő 

támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Ipoly-Táj 

Területfejlesztési Társulás (székhely: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91., nyilvántartási szám: 12-02-
0000054; adószám: 18635449-1-12; statisztikai számjel: 18635449-9499-569-12; képviseli: Medvácz 
Lajos elnök) Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében „Egy 
folyóban evezünk – Az Ipoly-völgy vonzerejének növelése az itt található természeti és kulturális 
értékekben rejlő potenciál kiaknázásával” című pályázatának megvalósítását. 
 

2.) A Képviselő-testület a pályázat zökkenőmentes bonyolításához, Balassagyarmat várost érintő 
részének megvalósításához az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás részére 11.500.000.- Forint 
összegben visszatérítendő támogatást biztosít a 2018. évi költségvetési rendelet 8. mellékletének 
EU pályázati önerő kerete terhére. 

 
3.) A 2. pontban megjelölt támogatást Balassagyarmat Város Önkormányzata a támogatási szerződés 

aláírását követő 3 napon belül folyósítja az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás által megjelölt 
bankszámlára. 

 
4.) A támogatás visszafizetésének ütemezése: 

- a támogatási összeg 45 %-a 2019. május 15. napjáig, 
- a támogatási összeg 30 %-a 2019. szeptember 15. napjáig, 
- a támogatási összeg 25 %-a 2019. december 31. napjáig esedékes. 
A teljes támogatási összeg visszafizetésének végső határideje 2019. december 31. napja. 

5.) A támogatás visszafizetésének biztosítása érdekében az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás a 
számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, Balassagyarmat Város Önkormányzata javára szóló, 
valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára 
vonatkozó, csak Balassagyarmat Város Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával visszavonható 
beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot ad át a támogatási szerződés aláírásával 
egyidejűleg Balassagyarmat Város Önkormányzata részére. 

 
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére és 

felkéri a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2018. április 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68A/2018.(IV.13.)   h a t á r o z a t a 
a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez történő 

csatlakozásról 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Sourcing 

Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez a 2018. október 1-től 2020. 
október 1-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan. 
 



2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és 
intézményei vonatkozásában a 2018. október 1-től 2020. október 1-ig tartó szerződéses időszakra 
az 1. pontot illetően a vonatkozó nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja, 
valamint a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő. 2018. április 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2018. (IV.26.)  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 által a Balassagyarmati Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet vezetésére – igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással –  kiírt, 
nyilvános pályázatát eredménytelennek nyilvánítja. 
 

2.) A képviselő-testület 2018. július 01. napjától az új pályázat kiírásáig és eredményes lezárásáig, de 
legkésőbb 2019. június 30. napjáig az intézmény vezetésével Gaál Dénest bízza meg: 
Gaál Dénes megbízott intézményvezető illetménye és vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról és a 
köznevelési intézményben és az egyéb intézményekben című, 28/2013.(IX.30.) önkormányzati 
rendelet alapján kerül megállapításra.  
 
a) Garantált illetménye (F9) kerekítve:  180.500.-Ft 
b) Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 450 %-a) 90.000.-Ft 

MINDÖSSZESEN:  270.500.-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 
70/2018.(IV.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
elfogadásáról 

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

elfogadja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2017. évi beszámolóját. 
 
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a közzététel érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

               Oravecz István, ügyvezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2018.(IV.26.)   h a t á r o z a t a 
a Kiss Árpád Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról  

 



1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános Iskola (2660 
Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.; OM 032155) intézményvezetői munkakörre kiírt pályázati 
eljárásában Berki Péter (született: .; lakik: .) pályázatát támogatja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. 
 
 Határidő: 2018. május 9. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2018.(IV.26.)   h a t á r o z a t a 
a Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú Egyesülettel történő közművelődési megállapodás 

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

tartalommal közművelődési megállapodást köt a Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú 
Egyesülettel. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
közművelődési megállapodást kösse meg.  

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/2018.(IV.26.)   h a t á r o z a t a 
a Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel való együttműködési megállapodás  

megkötéséről 
 
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a Magyar Speciális 

Olimpia Szövetséggel a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet szerint együttműködési 
megállapodást kössön. 

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

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
74/2018.(IV.26.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei  
2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

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

Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 

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

Határidő: 2018. április 30. 



Felelős: Medvácz Lajos polgármester  
                  Dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
75/2018.(IV.26.)   h a t á r o z a t a 

az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi 
Egyesülettel való együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata az Ipoly-völgyi 

Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesülettel (székhely: 
2673-Csitár-Nógrádgárdony, Major út 4.; nyt.szám: 12-02-0001959. képviselő: Seidel Levente 
Márton elnök) a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet szerint együttműködési 
megállapodást kössön. 

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

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
76/2018.(IV.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2018. évi Kulturális és sporttámogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi 
támogatások meghatározásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a 8/2018. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet 7. §. (2) bekezdésében biztosított határkörében eljárva - az Kulturális Bizottság – javaslata 
alapján a Kulturális Pályázatra, a sportrendezvények és a kiemelt sportolók támogatására kiírt 
pályázatra támogatási igényt benyújtott alapítványokat, közalapítványokat a határozati javaslat 
melléklete szerint támogatja. 

 
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 2018. május 15. 
              a szerződések megkötése tekintetében 2018. május 31. 

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

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 76/2018.(IV. 26.) határozatának melléklete: 

Alapítványok, közalapítványok 2018. évi támogatása a kulturális és sporttámogatások 
költségvetési előirányzataiból 

Ssz. Pályázó neve Pályázati cél 
Megítélt 

támogatás 

1. Horváth Endre Kiadványi Alapítvány 
A Balassagyarmati 
Honismereti Híradó 2017. 
évi kötetének megjelentetése 

80.000,- Ft 

2 Mohácsi József Alapítvány Réti Zoltán-emléknap 220.000,- Ft 



3 Kiss Árpád Nevelési Alapítvány 
A Kiss Árpád Általános 
Iskola hagyományainak 
ápolása 

50.000,- Ft 

4 
PRO MUSICA BALASSAGYARMAT 
ALAPÍTVÁNY 

Rózsavölgyi összművészeti 
tábor 

280.000,- Ft 

5 „Kicsi Vagyok Én” Alapítvány 

Életszépítő válasz-utak 
nemcsak nőknek 
előadássorozat 
megrendezésére 

320.000,- Ft 

6 Balassagyarmati Kórusalapítvány 

"32. Zene határok nélkül" 
Nemzetközi Muzsikustábor, 
Verseny és Művészeti 
Fesztivál  

370.000,- Ft 

7 
„BALASSAGYARMAT ÉS TÉRSÉGE 
FEJLESZTÉSÉÉRT” 
KÖZALAPÍTVÁNY 

Pannónia Motorkerékpár 
Múzeum fejlesztése 

50.000,- Ft 

8 Palócország Fővárosáért ’99 Közalapítvány „Szeresd a virágot”  40.000,- Ft 

9 LAMENDA Alapítvány 
Családbarátság Mikulás buli, 
ahol együtt a család 

40.000,- Ft 

10 Gyermekeinkért Alapítvány Gyermeknapi vigalom 100.000,- Ft 

11 Cseperedő Óvodáért Alapítvány 
Terményköszöntő projekt a 
Cseperedő Tagóvodában 

40.000,- Ft 

12. Cseperedő Óvodáért Alapítvány "Ovis duatlonka" 40.000,- Ft 

13. LAMENDA Alapítvány 
"Térbitorló motorozás" 
Kisgyermekek motoros 

felvonulása 

50.000,- Ft 

                                                                     ÖSSZESEN: 
1.680.000,- Ft 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
77/2018.(IV.26.)   h a t á r o z a t a 

az 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 2018. 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 
78/2018.(IV.26.)   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 
pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
A Képviselő – testület 2018. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig a Szent Erzsébet Idősek 
Otthona vezetésével dr. Jóna Andrást bízza meg. 
 
Dr. Jóna András 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 8) kerekítve:  182.600.-Ft 
b) Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 250 %-a) 50.000.-Ft 
c) Szociális ágazati összevont pótlék 112.764.-Ft 
d) Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés 40.000.-Ft 
MINDÖSSZESEN:  337.364.-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 

79/2018.(V.10.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról  

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

elfogadja a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezést. 

 
2.) A Képviselő-testület az öt rész legkedvezőbb ajánlatainak összege és a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-

00084 számú projekt „Építéshez kapcsolódó költségek” költségsora közti különbözetet a projekt 
más költségsoraiból biztosítja átcsoportosítással, illetve amennyiben erre nincs mód, akkor a 2018. 
évi költségvetése 3/5. sz. melléklete „EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés” sorának terhére 
biztosítja azt. 

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

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
80/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
81/2018.(V.24.) h a t ár o z a t a 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2017. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
82/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2017. 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 2017. 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: 2018. 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 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után szíveskedjen a határozati 
javaslatot elfogadni. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2018.(V.24.) 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 2017. 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 közzétételéről. 

 
Határidő: 2018. 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 

84/2018.(V.24.) 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 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 
elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét 

értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és 
közhasznúsági melléklet közzétételéről. 

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
85/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. 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: 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos, polgármester 
  Bereczk Edit, ügyvezető 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
86/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 2018. július 1. napjától 
2023. június 30. napjáig terjedő időtartamra Bereczk Edit (szül.: .; a.n: ) 2660 Balassagyarmat, 
Damjanich u 28. szám alatti lakost kívánja megválasztani azzal, hogy az ügyvezető tisztségét 
munkaviszonyban látja el, 560.500,- Ft alapbérrel. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén ennek 

megfelelően járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 



 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
87/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjainak 
megválasztásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának tagjaivá 2018. 
július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időtartamra: 

− Vaskor Edit Erika (szül. ; an.: ) 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 4-6. 2. em. 3. szám 

alatti lakost, 

− Szikora Péter (an.: ) 2699 Szügy, Toldi út 13. szám alatti lakost és 

− Reznicsek Ferenc Pálné (szül. ; an: ) 2660 Balassagyarmat, Tihanyi u. 6. szám alatti lakost 

kívánja megválasztani. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén ennek 

megfelelően járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2018. július 1.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2018.(V.24.) határozata 
a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a GYARMATI MÉDIA Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését a mellékletben foglalt 
tartalommal megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

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

megtételére. 
 
Határidő:  2018. május 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
  Házy Attila ügyvezető 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 3. I. lh. IV. emelet 3. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 



 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 

3. I. lh . IV. emelet 3. ajtószám alatti (Hrsz.: 946/13/A/13) 48 m2 alapterületű kettő szobás 
komfortos komfortfokozatú lakást pályázati eljárás keretében licit útján elidegeníti, 3.000.000.- 
Ft induló vételáron. 

 
2.) A vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.  

 
3.) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevő(ke)t terheli(k). 
 
4.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a pályázat kiírására: 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2018.(V. 24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról szóló 61/2018. (III.29.) számú  
Képviselő –testületi határozat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szondi út 13. 

fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról szóló 61/2018.(III.29.) számú 
határozatának 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„A bérlők kötelesek a bérleményben elvégezni/elvégeztetni a következő feladatokat, munkákat: 

Határidő 
1. Villanyvezetékek felülvizsgálata, jegyzőkönyv bemutatása   2018. 05. 31. 
2. Árammérőhely kialakítás       2018. 05. 31. 
3. Vízóra csere, fogyasztási szerződés megkötése    2018. 05. 31. 
4. Émász fogyasztási szerződés megkötése     2018. 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   2018. 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      2018. 07. 31. 

 
7. A szoba: padlóburkolatának kialakítása, festés    2018. 08. 31. 
8. Kémény átépíttetése, szükséges engedélyekkel    2018. 09. 30. 
9. Hagyományos fűtőberendezések beépítése     2018. 09. 30. 
10. Nyílászárók festése        2018. 09. 30. 
11. Bejárati ajtó cseréje       2018. 10. 31. 

 
2.) Az 1. pontban megjelölt határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

maradnak hatályban. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármester és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a lakásbérleti szerződés módosítására:  2018. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 



Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
91/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/12 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/12. 

hrsz-ú 467 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Juhász 
Attila (szül:  an: ) és Csizek Alíz (szül: an: a) 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) a vevőket beépítési kötelezettség terheli, 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 más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze, 
f) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2018. augusztus 31.-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

92/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 

hrsz-ú 465 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Kovács 
László (szül:  an: ) 2668 Patvarc, Mikes 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) a vevőt beépítési kötelezettség terheli, 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 más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze, 
f) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2018. augusztus 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 



 
Határidő: a kiértesítésre 2018. június hó 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

93/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 1875/18 hrsz-ú közterületből részterület hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

Balassagyarmat, 1875/18 hrsz-ú 2149 m2 közterület megnevezésű ingatlanból megosztás után a 
mellékelt vázrajzon jelölt 83 m2 nagyságú részterületet kivon a forgalomképtelen vagyoni körből és 
átsorolja a forgalomképes vagyoni körbe „beépítetlen terület” megnevezéssel. 

 
2.) A Képviselő testület az 1875/18 hrsz-ú ingatlanból 83 m2 területet megosztás után elidegeníti az FB 

CNC Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2., adószám: 24826736-2-41 részére az 
alábbi feltételekkel: 

 
a) a terület vételára 10.000,-Ft/m2 + ÁFA, mely összeget a vevőnek az adásvételi szerződés 

aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni, 
b) a telekhatár-rendezési munkarészének elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő feladata és 

költsége, 
c) a tulajdonjogi határra kerítés nem helyezhető el, 
d) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
3.) a Képviselő-testület a fenti feltételek melletti értékesítést 2018. november 30-ig történő adásvételi 

szerződéskötés esetén tartja fenn. 
 

4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a telekmegosztással kapcsolatos munkák elvégzése 
után, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013. (V.30.) számú 
önkormányzati rendeletnek megfelelően a változást vezettesse át és az adásvétellel kapcsolatos 
feladatokat bonyolítsa le. 

 
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: a kiértesítésre: 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

94/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a helyi közösségi közlekedés támogatásának  2018. 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 2018. január 1-jétől december 31.-éig folyamatosan 

fenntartja, 



b) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2017. 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: pályázati kiírásnak megfelelően 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
az „ÚTON” Ifjúsági Egyesülettel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszűntetéséről 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az "Úton" Ifjúsági-kulturális 

Egyesülettel a Balatonalmádi 0114/8. hrsz. alatt felvett, Balatonalmádi – Káptalanfüred Tábor u. 8. 
szám alatt található ingatlanra Balassagyarmaton, 2014. január 1-én kötött bérleti szerződést a 
határozat mellékletét képező megállapodás tervezetnek megfelelően, közös megegyezéssel 
megszünteti. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására, valamint a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
96/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 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: 2018. május 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a 2017. évi lakásfelújítási terv keretében felújított önkormányzati lakások hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szent Imre út 

1/B. tetőtér 1. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű 1,5 szobás komfortos komfortfokozatú lakást 



Klagyivik Dóra (szül.: .; an.: ) részére  költségelven bérbe adja 2018. július 1. napjától 2023. június 
30. napjáig, ezen belül a Balassagyarmati Központi Óvodánál fennálló munkaviszonyáig. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2018. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
98/2018.(V.24.) h a t ár o z a t a 

a 2017. évi lakásfelújítási terv keretében felújított önkormányzati lakások hasznosításáról 
 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári út 7/A. 

tetőtér 2. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakást Magyar 
Bálint (szül.: .; an.: ) részére  költségelven bérbe adja 2018. július 1. napjától 2023. június 30. 
napjáig, ezen belül a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál fennálló 
munkaviszonyáig. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2018. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

99/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
közterületek elnevezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, külterület 050 

hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant – Pálinkás dűlőnek nevezi el. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, külterület 053 
hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant Kert sornak nevezi el. 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,  
 

− Külterület  0131. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 1. dűlőnek, 

− Külterület  0129. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 2. dűlőnek, 

− Külterület  0134. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 3. dűlőnek, 

− Külterület  0141. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 4. dűlőnek, 

− Külterület  0136. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 5. dűlőnek, 

− Külterület  0139. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 6. dűlőnek, 

− Zártkert  8629/11. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 7. dűlőnek, 

− Zártkert  8620/8. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 8. dűlőnek, 

− Zártkert  8615/7. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 9. dűlőnek, 



− Zártkert  8611/7. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 10. dűlőnek, 

− Zártkert  8609. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 11. dűlőnek, 

− Zártkert  8601/31. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 12. dűlőnek nevezi el. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
100/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

az egyes önkormányzati beruházások területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 
66/2018.(III.29.) önkormányzati határozat módosításáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 
beruházások területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 66/2018.(III.29.) 
határozatának (1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - összhangban a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésének c) pontjában foglaltakkal - a 
beruházások gyors építésjogi előkészítésének érdekében mindazon beruházások területét, 
melyek becsült projekt összköltségvetése az 50 millió Ft bruttó értéket meghaladja, és az 
Önkormányzat, illetve az Önkormányzat intézménye, gazdasági társasága, illetve ezek 
partnersége, konzorciumi tagsága, vagy gesztorsága révén valósul meg, függetlenül a 
megvalósítás forrásösszetételétől, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.” 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházás előkészítő munkában fenti döntést 
folyamatosan érvényesítse. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
101/2018.(V.24.) határozata 

a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „KEHOP-1.2.1 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú 
pályázati felhívásra, 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 
102/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Dr. Szalkai Julianna házi gyermekorvossal megkötött megbízási szerződés megszüntetéséről 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az 
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó házi gyermekorvosi 
feladatainak ellátásával megbízott Dr. Szalkai Julianna vállalkozó háziorvossal a 137/1994. (VII. 
28.) számú határozattal elfogadott, majd több alkalommal módosított MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-t – 
az új háziorvos működésének megkezdésével, de legkorábban 2018. július 31. napjával – 
megszünteti. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

megszüntetéséről gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Patvarc Község Önkormányzatával megkötött 
megállapodás megszüntetésről 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balassagyarmat és 

Patvarc települések önkormányzatai, valamint Dr. Szalkai Julianna között, az önkormányzatok 
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó házi gyermekorvosi 
feladataik ellátásával kapcsolatban megkötött együttműködési megállapodás - az új háziorvos 
működésének megkezdésével, de legkorábban 2018. július 31. napjával történő - megszüntetését. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
104/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Dr. Bevelagva Gabriella házi gyermekorvossal megkötendő megbízási szerződésről 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az 
önkormányzat által az egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó 
házi gyermekorvosi feladatainak ellátásával megbízott Dr. Bevelagva Gabriella (született: .; anyja 
neve: ; ÁEEK működési nyilvántartási igazolvány száma: O/038893/17) vállalkozó háziorvossal – a 
szükséges hatósági eljárások lezárásával, de legkorábban 2018. augusztus 1. napjával – a 
feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási megállapodást kíván kötni. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés előkészítésével 

kapcsolatos lépéseket megtegye. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 



  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Patvarc Község Önkormányzatával 

megkötendő megállapodásról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. 
Bevelagva Gabriella (született: .; anyja neve: ; ÁEEK működési nyilvántartási igazolvány száma: 
O/038893/17), a balassagyarmati 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladatait ellátó vállalkozó 
háziorvos  - a szükséges hatósági eljárások lezárásával, de legkorábban 2018. augusztus 1. 
napjától  - ellátja Patvarc Község Önkormányzata esetében is a kötelező egészségügyi alapellátási 
feladatokat a település gyermekkorú lakossága számára. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges a háromoldalú 

megállapodás megkötéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvodában a 2018/2019. 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 2018/2019. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:  

 

2018/2019. 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 beosztásakor, a 2018/2019. nevelési év indításánál az Nkt. 4. számú 
mellékletében foglalt csoportlétszámok szerint járjon el. Továbbá az intézményvezető 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: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. 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 2018/2019. nevelési 
évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda 
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi:  

 
 
  
 
 
 
 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét 
és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2018/2019. nevelési évben a 

felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a fenntartó által 
engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben a Központi Óvoda jelen döntéssel nem 
érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie kell azt a Képviselő-testület 
felé.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
108/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórum tagjának  
kijelöléséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében 
eljárva, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 43/A. § (2) bekezdés d.) pontja szerint a Szent 
Erzsébet Idősek Otthonában (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.; ágazati azonosító 
S0039209) működő Érdekképviseleti Fórum tagjának az intézményfenntartó részéről Pulay László 
(született:, lakik: 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3.) képviselőt jelöli ki.  

 
2.) A Képviselő-testület az Érdekképviseleti Fórum működéséhez szükséges további, a házirendben 

foglaltak alapján megválasztott tagok személyét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

- az ellátást igénybe vevőket képviseli: 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2018/2019. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 26 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 27 fő 

Pillangó  27 fő 



az Érdekképviseleti Fórum Elnöke: Szenes Zoltán  
I. pavilon: Varga Pál 
II. pavilon: Juhász Istvánné 
III. pavilon: Mák Katalin 

- az ellátottak hozzátartozóit képviseli: Pfaff Lászlóné 
- az intézmény dolgozóit képviseli: Szilvási Istvánné 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és az egyéb 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2018. július 10.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény tetőszerkezetének 

felújításához történő hozzájárulásra 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
Megyei Szervezetének fenntartásában - a 2660 Balassagyarmat, Thököly út 35.; hrsz. 1475 szám 
alatt - működő, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény tetőszerkezetének felújítását 1.500.000.- 
Ft-tal támogatja. 

 
2.) A támogatási összeg folyósításhoz szükséges kérdéseket a felek külön megállapodásban rendezik, 

melynek előkészítésére és aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. 
 

Határidő: 2018. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
110/2018.(VI.28.) határozata 

a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi 
működésére vonatkozó beszámolóját. 

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

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2018. július 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi beszámolójának  

elfogadásáról  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2017. évi beszámolóját. 



 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2018. 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: 2018. július 15. 
Felelős:    dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Dr. Bevelagva Gabriela házi gyermekorvossal feladat-ellátási szerződés  

megkötéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körében 
kötelezően biztosítandó házi gyermekorvosi feladatok ellátására a balassagyarmati 1. számú házi 
gyermekorvosi körzetben Dr. Bevelagva Gabriela (született: .; anyja neve: ; ÁEEK működési 
nyilvántartási igazolvány száma: O/038893/17) vállalkozó háziorvossal kíván feladat-ellátási 
szerződést kötni. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a házi gyermekorvosi feladatok ellátására 

vonatkozó szerződést az e határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja. 
 

Határidő: 2018. július 30.  
Felelős: Medvácz Lajos 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat és a megbízási 

szerződés megküldésével valamennyi érintett felet értesítse. 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2018.(VI.28.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Madách liget 11. II. lh. III. emelet 3. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 11.  

II.  lh . III. emelet 3. ajtószám alatti (Hrsz.: 298/11/A/30) 51 m2 alapterületű 1 + fél szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást pályázati eljárás keretében, licit útján elidegeníti, 3.000.000.- Ft induló 
vételáron. 

 
2.) A vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.  



 
3.) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevő(ke)t terheli(k). 
 
4.) Balassagyarmat Város Önkormányzata az elidegenítésből befolyó vételár 50%-át a MÁV Zrt., mint a 

bérlőkiválasztási jog jogosultja részére átutalja. 
 
5.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: a pályázat kiírására: 2018. július 15.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Kóvári út 7. A. lh. II. emelet 3. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári út 7. A. lh. 

II. emelet 3. ajtószám alatti (Hrsz.: 291/A/7) 53 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú 
lakást pályázati eljárás keretében licit útján elidegeníti, 4.000.000.- Ft induló vételáron. 

 
2.) A vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.  
 
3.) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevő(ke)t terheli(k). 
 
4.) Balassagyarmat Város Önkormányzata az elidegenítésből befolyó vételár 50%-át a Nógrád Megyei 

Rendőr – főkapitányság bankszámlájára átutalja. 
 
5.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: a pályázat kiírására: 2018. július 15.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
116/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 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 Medve Marianna (sz: ) Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 1. (7) ajtószám 
alatti jogcím nélküli lakáshasználóval – költségelvű lakbér megfizetése mellett– 2018. augusztus 1-
től - 2019. július 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 szerződés megkötésére: 2018. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
117/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti  
lakásra fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. 

lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti 54 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú lakást Tóth 
Gáborné (szül.: ) részére – költségelven – határozott időre 2018. augusztus 1. napjától kezdődően 
2020. július 31. napjáig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló közalkalmazotti 
munkaviszonyáig bérbe adja.  

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőt terhelik. 

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. július 31. 
Felelős Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
118/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról 
 a Civitas Fortissima Kör részére  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból 24 m2 alapterületű 
helyiséget a Civitas Fortissima Kör Balassagyarmat (2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd utca 1. 
adószám: 18638727-1-12.) részére, a Civitas Fortissima Balassagyarmat eszméjének ápolásához 
kapcsolódó közművelődési tevékenység folytatása céljából,  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, 2018. év május 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: 2018. július 15. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
119/2018.(VI.28.)   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 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 (összesen: 87 m2) 2018. július hó 15. napjától 
kereskedelmi tevékenység céljára a DE-Max Kft. (székhely: 1073 Budapest, Akácfa utca 54, 
adószám: 12176704-2-42) részére az alábbi feltételek szerint adja bérbe:  
 
a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. július hó 15. napjától 2023. év július 14. 

napjáig szól, 
b.) a helyiség kezdő éves helyiségbérleti díja: 19.500.-Ft/m2/év + ÁFA azaz: 1.696.500.-Ft/év + ÁFA, 

(141.375.-Ft/hó + ÁFA), 



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

d.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizeti, 
e.) a helyiség kereskedelem és szolgáltatás (gyógyászati segédeszköz forgalmazás, audiológia 

szakellátás) céljára történő kialakításával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik, melynek 
megtérítésére nem tarthat igényt. 

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

szerződés aláírására. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2018.július 5. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 1431/7/AR hrsz-ú  

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 1431/7/AR hrsz-ú, 
üzletház megnevezésű ingatlant - megtekintett állapotban - Pécsi János Richárd (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 44. 3.em 13.ajtó, adószám: 63710618-2-32) egyéni vállalkozó részére 
az alábbi feltételekkel adja bérbe: 
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. év július hó 15. napjától 2019. év június 

hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,  
b) a helyiség kezdő havi bérleti díja annak műszaki állapotára, valamint az e) pontban foglaltakra 

tekintettel 32.808.- Ft/hó + ÁFA, (bruttó: 41.667.- Ft/hó), 
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék három havi bérleti díjnak 

megfelelő összeg, melynek befizetését a szerződés megkötése előtti igazolni kell, 
d) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján maga fizeti, 
e) a bérlő a helyiség rossz műszaki állapotának ismeretében köti a szerződést, annak felújításáról, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő hozataláról saját költségre köteles 
gondoskodni, melynek megtérítésére nem tarthat igényt. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 

megkötésére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2018. július 15. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek  
2018. évi támogatására biztosított előirányzat felosztásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság nagyrendezvények, 
kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított összeg 2018. évi felosztásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
122/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 



a Szent Imre Diáksport Egyesülettel történő együttműködési  
megállapodás megkötéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi sportfeladatokról és azok 

ellátásáról szóló 33/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban – 89/2017. 
(IV.27.) és 213/2017. (X.26) számú határozatát akként módosítja, hogy a Szent Imre Diáksport 
Egyesülettel (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc út 1.; adószáma: 18638552-1-12; 
képviseli: Csábi Szilárd elnök) a határozat mellékletét képező tartalommal köt együttműködési 
megállapodást. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás megkötéséhez 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. július 15. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
123/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló pályázat 
benyújtásáról szóló 170/2016.(VII.21.) számú határozat módosításáról 

és a Nemzeti Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 170/2016.(VII.21.) számú 

határozatának 1. pontját akként módosítja, hogy a maximálisan biztosítandó önerő mértékét 7 millió 
forintban határozza meg. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Program keretében megvalósuló 5 sportpálya, valamint 1 darab 200 méteres futópálya 
építésére vonatkozó, Nemzeti Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

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

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

124/2018.(VI.28.)   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, Pálinkás Hubert (szül: ) 2660 Balassagyarmat, Ipoly u. 21. szám alatti lakos részére az 
alábbi feltételekkel elidegeníti: 
a) az ingatlan vételára 600.- Ft/m2 + áfa, 
b) a vételár megfizetését az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni kell, 
c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra 

történő 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. szeptember hó 30. napjáig 
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  

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



 
Határidő: a kiértesítésre 2018. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
125/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1. hrsz-ú és 8711/2. hrsz-ú ingatlan  
elidegenítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1. 

hrsz-ú, 522 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú, valamint a Balassagyarmat, 
Nyírjes 8711/2. hrsz-ú, 477 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant - a 
megtekintett állapotban - dr. Póczi Magdolna Éva (szül: ) 2660 Balassagyarmat, Szent István  u. 11. 
szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel elidegeníti: 
a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2 + ÁFA, 
b) a vételár megfizetését az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni kell, 
c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra 

történő csatlakozás lehetősége biztosított, annak 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. szeptember hó 30. napjáig 

megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2018. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos  polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
126/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Kulturális Bizottság által 2018. évben a sportfeladatok ellátására biztosított összeg felosztásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2018. évi 
sportfeladatok ellátására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

127/2018.(VI.28.)  h a t á r o z a t a 
az intézményvezetői illetmény rendezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az Önkormányzat fenntartásában 

működő Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatójának, Gaál Dénesnek 
munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését 2018. július 1. napi hatállyal 69.500.-Ft-ra emeli. 

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



 Határidő: 2018. június 30. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2018. évi 
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak az 
önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2018. évi elbírálásáról szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
129/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat, Szent Imre út I/A. II. emelet 9. ajtószám  
alatti lakás hasznosítására 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szent Imre út 1/A. 

II. emelet 9. ajtószám alatti 35 m2 alapterületű 1 szobás komfortos komfortfokozatú lakást Magas 
Jánosné (szül.: ) és Nagy László Sándor (szül.: ), részére, költségelvű lakbér megfizetése mellett, 
határozott időre, 2018. augusztus 1. napjától kezdődően 2021. március 31. napjáig bérbe adja. 

 
2.)  A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2018. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
130/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Temető út 27. fsz. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Temető út 27. fsz. 

1. ajtószám alatti 32 m2 alapterületű egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Deszkovics Péter 
Pál (szül.: ) részére 2018. augusztus 1. napjától kezdődően határozatlan időre 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 szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2018. augusztus 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



131/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. I. emelet 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. I. 

emelet 2. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást 
költségelvű lakbér megfizetése mellett, Baranyi Dezsőné (szül.: ) részére 2018. augusztus 1. 
napjától kezdődően 2018. október 31. napjáig 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 szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2018. augusztus 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
132/2018.(VI.28.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. 
  

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

Határidő: 2018. július 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú épületek 2018. évi felújítási tervének jóváhagyásáról szóló  

215/ 2017. (X.26.) határozat módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú épületek 

2018. évi felújítási terv jóváhagyásáról szóló 215/2017. (X.26.) határozatát módosítva a 2018. évi 
önkormányzati lakásfelújítási tervet az alábbiakban rögzített sorrend szerint fogadja el: 

 

a) Madách liget 14. IV/3. lakás felújítása , gáz visszakötés, villamos hál. terv+ kiépítés  

b) Madách liget 10. IV/3. lakás felújítása, villamos hál. terv+ kiépítés 

c) Dózsa Gy. u 39. I/2. lakásfelújítás (anyagköltsége), gáz visszakötés  

d) Gázkorszerűsítés három lakásban Dózsa 41.-41/B  

e) Bástya u. 8. fsz. 3. lakásban 2 db kémény felújítása  

f) Baltik F. 8. alatt 3 lakásban 6 db kémény felújítása  

g) Ipolyjáró úti lakások (5 db) fűtési berendezések nagyjavítása  

h) Patvarci u. 1. sz. kettő lakás fűtéskorszerűsítése  
 
2.) Az 1. pontban felsorolt lakások felújítására a Képviselő testület további bruttó 5.600.000.- Ft- ot 

különít el részben saját bevételből, részben a közterületek fejlesztése előirányzat terhére. A 
Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletében 
szerepeltesse a megállapított összeget. 

 



3.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési bizottság hatáskörét elvonva a 2017. évi önkormányzati 
lakásfelújítás tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a beérkezett 
ajánlatok szerinti tartalommal,  

- a lakásfelújításokra a Kristályvár Kft-vel (1139 Budapest Béke tér 7.) bruttó 6.844.221.- Ft 
összegben, 

- a kéményfelújításokra az Édes Kft-vel (2182. Domony, Bajcsy Zs. utca 22/b) maximum bruttó 
4.064.000.- Ft összegben,  

- a Patvarci u. 1.- Dózsa Gy. 41-41/B. gázkorszerűsítésekre Ónodi Pál e. v. (2660. 
Balassagyarmat, Thököly u. 9.) maximum bruttó 4.777.485.- Ft összegben,  

mint legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőkkel összesen vállalkozási szerződést köt. 
 
4.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban felsorolt vállalkozókkal a 

lakásfelújításra vonatkozó vállalkozási szerződéseket kösse meg. 
 

Határidő: a kivitelezések befejezésére: 2018. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
134/2018.(VI.28.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2017. évi 
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város diáksport, 

szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2017. évi eredményeiről és működésükről szóló 
tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja 

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

Határidő:  2018. július 15.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a balassagyarmati 5102. és 5104. hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak halgazdálkodási 
jogának haszonbérleti jogával kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt kíván bejelenteni a 

balassagyarmati 5102. és 5104. hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak halgazdálkodási jogának 
haszonbérleti jogára.  

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 
 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

balassagyarmati 5102. és 5104. hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak halgazdálkodási jogának 
haszonbérleti jogára vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Határidő: a bejelentésre: 2018. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
136/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Informatikai Biztonsági Szabályzatának megismeréséről 

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

tartalommal megismerte Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági  
Szabályzatában foglaltakat és annak elfogadásával egyetért. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Informatikai 
Biztonsági Szabályzattal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. július 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

137/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. szám alatt található SZTK Rendelőintézet 
lapostető szerkezetének, csapadékvíz elleni szigetelésének, valamint hideg- és 

melegvizes gerincvezetékének felújításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel kívánja újíttatni a Balassagyarmat, 
Rákóczi út 125-127. szám alatt található Sztk. Rendelőintézet lapostető szerkezetét, csapadékvíz 
elleni szigetelését, valamint hideg- és melegvizes gerincvezetékét, összesen maximum 5.200.000.- 
Ft, azaz Ötmillió-kétszázezer forint felújítási költség erejéig, a 2018. évi költségvetése terhére. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a felújításhoz való 
hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséről, a szerződések megkötéséről, valamint a szükségessé váló 
egyéb intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138/2018.(VI.28.)   h a t á r o z a t a 

a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékleten foglalt tartalommal 

elfogadja a balassagyarmati Nyitnikék tagóvoda fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását. 
 

2.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat VI/’/2. pontjában foglalt jogkörében eljárva az 1. 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan a Bírálóbizottság tagjainak 
– Balassagyarmat Város Jegyzőjének VI/2/3. pontban megjelölt hatáskörébe is figyelemmel – az 
alábbi személyeket jelöli ki: 

 
1. Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes 
2. Juhászné Gajzinger Ágnes 
3. Magyaros Tamás 
4. Oravecz István 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre: 



 
1. Trend Építő Zrt.   1047 Budapest, Baross u. 74. 
2. Lak-Ép-Ker 1998 Kft.   3170 Szécsény, Varsányi út 4/a. 
3. Kristály-Vár Kft.    1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2. 
4. Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi 1034 Budapest, San Marco u. 19. fsz.1. 

Szolgáltató Kft. 
5. Pesti Építő Zrt.    1112 Budapest, Rózsatő u. 10. 

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

 
Határidő: a felhívás megküldésére 2018. július 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

139/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 
 a Balassagyarmat, Rákóczi u.  51. szám alatti 1520/A/1hrsz-ú helyiség  

elidegenítéséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő, balassagyarmati 1520/A/1. hrsz-ú, gyógyszertár megnevezésű, 166 m2 

alapterületű, természetben Balassagyarmat, Rákóczi u. 51. szám alatti ingatlant - a jelenlegi 
állapotban - pályázati eljárás keretében az alábbi feltételekkel idegeníti el:  

a.) az ingatlan induló vételára az ingatlanra készítendő értékbecslés szerinti ár, de legalább 31 
millió -Ft + ÁFA,  

b.) a vételárat egy összegben, az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni, a 
teljesítést az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni szükséges,  

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

d.) a Magyar Állam elővásárlási joga a bérlő elővásárlási jogát követi, 
e.) a pályázó igazolni köteles, hogy adó-, adók módjára behajtandó köztartozása, és a 

társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozása nincs, 
f.) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
g.) az ingatlan birtokba adása a Balassagyarmat Város Önkormányzata és az „ENTEOMI” 

Szent György Gyógyszertár Bt. bérlő között határozott időtartamra létrejött bérleti 
szerződés megszűnését követő napon történik.  

h.) a vevő -saját költségére- köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 90 napon 
belül önálló ivóvíz bekötővezetéket létesíteni a Balassagyarmat, Rákóczi u. 51. szám alatti 
ingatlan tekintettében, és a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
Balassagyarmat Rákóczi u. 53. szám alatti (szomszédos) nem lakás céljára szolgáló 
helyiségen keresztül vezetett ivóvíz bekötővezetéket megszüntetni.  

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az értékesítésre vonatkozó pályázati eljárásnak az 

önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) rendelet 1. számú 
mellékletében foglaltak szerinti kiírásra. 

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

Határidő: a pályázat kiírására: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



140/2018.(VIII.23.) 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 kötött, 
helyi-autóbusz közlekedés ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

141/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9 ajtószám alatti  

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

tetőtér 9. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű 1 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást 
szakember elhelyezés céljából, 
Mayer Csaba László (sz:  an.: ) részére – költségelven – 2018. szeptember 1. napjától kezdődően 
2023. augusztus 31. napjáig, ezen belül a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumnál fennálló 
munkaviszonyáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik. 

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

Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. em. 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserháti Tamás György (szül. neve: 

szül.: ; a.n.: ), részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. em. 2. ajtószám alatti 33 m2 
alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakást, határozott időre 2018. szeptember 1. napjától 
kezdődően 2021. augusztus 31. napjáig költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

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

Határidő:  A lakásbérleti szerződés megkötésére,  
a lakás átadására:     2018. szeptember 1. 
A Rákóczi u. 27. I. em. 9. ajtószám 
alatti lakás átadása az Önkormányzat részére  2018. szeptember 1. 

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



  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 

távvezeték szakasz ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. részére történő térítésmentes 
átadásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a nógrádmarcali 

hulladéklerakó bekötő útjától Nógrádmarcal belterületéig kiépített, Balassagyarmat Város 
Önkormányzata javára bejegyzett vezetékjoggal rendelkező (0350-6/38400/2000 engedélyszám) 22 
kV-os légvezeték ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. részére történő térítésmentes átadásával, az alábbi 
feltételekkel: 
- a hálózat teljes egésze kerüljön átadásra, 
- az ÉMÁSZ működjön együtt a Balassagyarmat városközpont területén található trafók korábbi 

egyeztetések alapján történő áthelyezésében. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
144/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 

az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft-vel együttműködési keretmegállapodás  
megkötéséről 

 
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata az ÉMÁSZ 

HÁLÓZATI Kft-vel (Cégjegyzékszám: 05 09 013453 Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) a 
határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet szerint együttműködési keretmegállapodást 
kössön. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési keretmegállapodás 

aláírására. 
 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti helyiség hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. 

szám alatt lévő, 1428 hrsz-ú ingatlanból kialakított, összesen 32 m2 alapterületű helyiséget, 2018. 
szeptember hó 01. napjától irodai tevékenység céljára a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 
Budapest, Bécsi út 122-124, adószám. 24785725-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-047955) részére az 
alábbi feltételek szerint adja bérbe:  

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. szeptember hó 01. napjától 2028. év 
augusztus 31. napjáig szól, 

b) a helyiség kezdő éves helyiségbérleti díja: 20.000.-Ft/m2/év + ÁFA azaz: 640.000.-Ft/év + ÁFA, 
(53.333.-Ft/hó + ÁFA), 

https://www.opten.hu/cegtar/terkep/?address=3525+Miskolc%2C+D%C3%B3zsa+Gy%C3%B6rgy+%C3%BAt+13.&cegnev=ÉMÁSZ%20Hálózati%20Kft.


c) háromhavi helyiségbérleti díjnak megfelelő óvadék összegét a bérlő a szerződés megkötése előtt 
Balassagyarmat Város Önkormányzata részére köteles megfizetni, ennek megtörténtét igazolni, 

d) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizeti. 
 
2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a folytatni kívánt tevékenység céljából a 

bérleményen a becsatolt költségvetési főösszesítő szerint felújítást végezzen. A felújítás költségeiből 
a villanyszerelési, valamint – a látszóbordás függesztett álmennyezet szerelésén kívül - az építőipari 
munkákra vonatkozó költség legfeljebb 3.516.240.-Ft + áfa, azaz: Hárommillió-ötszáztizenhatezer-
kétszáznegyven forint + általános forgalmi adó összeg erejéig a bérleti díjba egyenlő részletekben, a 
havi bérleti díj 50 %-ának megfelelő mértékig beszámítható. A beszámításra a Balassagyarmati 
Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztálya 
által kiadott teljesítés igazolás és a fentebb jelölt munkákra vonatkozó számlák másolatának 
becsatolását követően kerülhet sor. 

 
3.) Amennyiben a bérleti jogviszony valamely okból azt megelőzően szűnne meg, hogy a felújítás 

költsége a 2. pontban foglaltaknak megfelelően elszámolásra kerülne, az esetlegesen fennmaradó 
összeget a bérlő nem érvényesítheti a bérbeadóval szemben. 

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

szerződés aláírására. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2018.augusztus 31. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
146/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 

a balassagyarmati 560/2. hrsz-ú ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos döntés  
meghozataláról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri, hogy az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint Balassagyarmat Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát 
képező, balassagyarmati 560/2. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület megnevezésű, 118 m2 területű 
ingatlan tulajdonjogát Pető Sándor (szül.: ) 2660 Balassagyarmat, Ipolypart u. 25. szám alatti lakos 
és Petőné Toldi Erika sz. ) 2660 Balassagyarmat, Ipolypart u. 25. szám alatti lakos elbirtoklás útján 
megszerezte. 

 
2.) Fentiekre tekintettel Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feltétlenül és 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan tulajdonjoga elbirtoklás 
jogcímén 1/2 -1/2 arányban Pető Sándor és Petőné Toldi Erika nevére az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön.  

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

aláírására. 
 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

         Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
147/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány támogatásáról 
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat és Térsége 
Fejlesztéséért Közalapítvány 2018. évi költségvetéséhez további 243.400,-Ft, azaz 
kettőszáznegyvenháromezer-négyszáz forint támogatást nyújt a biztonságos működés biztosítása 
érdekében. 

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

döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a támogatott Alapítvánnyal a szerződést kösse meg. 
 

Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
148/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Kórusalapítvány támogatásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassagyarmati Kórusalapítvány 
számára a 32. „Zene határok nélkül” Nemzetközi Muzsikustábor Verseny és Művészeti Fesztivál 
megrendezéséhez szükséges költségek fedezetére 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forintos 
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: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
149/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 millió forint összegben 
visszatérítendő támogatást biztosít a Balassagyarmati Kábel Sportegyesületnek, az alábbi feltételek 
szerint: 
 
- a szerződés megkötésének határideje: 2018. augusztus 31. 
- a támogatási összeg a szerződéskötést követően az alábbi ütemezés szerint kerül átutalásra 

2018. augusztus 31-ig   2.000.000.- Ft 
2018. október 1-ig   2.000.000.- Ft 
2018. november 1-ig   2.000.000.- Ft 

- a támogatás visszafizetésének biztosítására a támogatottnak biztosítékot kell adnia 
- a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2018. december 31. napjáig esedékes. 

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

 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



150/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének  

módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

151/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem) című, ÉMOP-3.1.2./A-

2f-2010-0006 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos döntések  
meghozataláról 

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

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0006 azonosítószámú pályázat 
megvalósítására létrejött Konzorciumból való kilépéséhez. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a Közreműködő Szervezet jóváhagyása esetén a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-től az Óváros téri fizetős parkoló (150 új parkolóhely kialakítása) és 
a Civitas Fortissima tér 3. számú épület földszintjének felújítása, funkcióváltása projektelemeit 
Balassagyarmat Város Önkormányzata külön megállapodás szerint átveszi, az azokkal kapcsolatos 
a kötelezettségeket teljesíti. Ennek fejében átveszi a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft-nél aktiválásra került, az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0006 azonosítószámú pályázat támogatásából 
megvalósult vagyont. 

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

Határidő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
152/2018.(VIII.23.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések 
 meghozataláról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy a 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője csődeljárás benyújtása iránti kérelmet terjesszen elő a 
Balassagyarmati Törvényszék előtt.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. taggyűlésén a csődeljárás lefolytatása iránti kérelemhez szükséges előzetes 
egyetértés megadása mellett szavazzon, valamint a csődeljárás megindításához szükséges további 
indítványok elfogadása érdekében szavazzon. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. részére, 2018. december 31-ig terjedő visszafizetési kötelezettség mellett, a cég 2018. 



augusztus hónapra teljesítendő munkabér kifizetéséhez – a szükséges mértékig, de legfeljebb 5 
millió Ft összegig – visszatérítendő támogatást biztosítson.  

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor 
gondoskodjon a döntésnek megfelelő összeg átcsoportosításáról a 2018. évi költségvetésben.  
 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

153/2018.(IX.07.) h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás finanszírozására meglévő összeget (az EU önerő terhére) 
40.000.000,- Ft-tal, azaz: Negyvenmillió forinttal kiegészíti, annak érdekében, hogy a szükséges 
anyagi fedezet a fejlesztés megvalósításához rendelkezésre álljon. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást eredményessé 

nyilvánítja. A mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a közbeszerzési eljárás eredményéről 
szóló összegezést. 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről:  2018. szeptember 11. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

154/2018.(IX.07.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó, 

a Kristály-Vár Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

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

elfogadja a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó, a Kristály-
Vár Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a hirdetmény közzétételére a szerződés módosításától számított 15 munkanapon belül. 

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

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

155/2018.(IX.07.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó, a Pesti Építő Zrt.-vel 

kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó, a Pesti Építő 
Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását. 



 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a hirdetmény közzétételére a szerződés módosításától számított 15 munkanapon belül. 

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

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

156/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi 
Óvoda (OM 200635) 2018/2019. 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:  2018. október 10. 
Felelős:  dr. Varga Andrea 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
157/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. 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 2018/2019. 
nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi 
Óvoda alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi: 

 
 

 

 

 

2.) A
 
Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét 
és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő:  2018. október 10. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2018/2019. nevelési évben a 

felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a fenntartó által 
engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben a Központi Óvoda jelen döntéssel nem 
érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális csoportlétszám túllépésének 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 

2018/2019. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Központi Óvoda  Csillag 26 fő 

Cseperedő Tagóvoda Ficánka 27 fő 

Micimackó  26 fő 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 26 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 27 fő 

Pillangó  27 fő 



fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie kell azt a Képviselő-testület 
felé. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
158/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

a Szent Erzsébet Idősek Otthonában az ellátottakkal kötendő megállapodás-tervezetek 
jóváhagyásáról 

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

szociális konyha és időskorúak nappali ellátása szolgáltatásai esetében az ellátottakkal kötendő, 
2018. október 1-jétől hatályos megállapodás-tervezeteit a határozat 1. és 2. számú mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a döntéshez kapcsolódó intézkedések 
megtételéről. 

 
Határidő:  2018. október 15. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
159/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

szolgáltatási önköltségének megállapításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások intézményi térítési díjai szolgáltatási önköltségének megállapításáról szóló 
tájékoztatót. 

2.) A Képviselő-testület a 2018. évi önköltségszámítás alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások intézményi térítési díjait nem kívánja módosítani. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntéshez kapcsolódó egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  2018. október 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
160/2018.(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 2018/2019. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2019. 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 2019. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
2.500.000.- Ft-ot biztosít. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  2018. október 3. (a pályázathoz való csatlakozás) 
2018. december 06. (a pályázat elbírálása) 

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

  polgármester  jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2018.(IX.27.) 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:  2018. október 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

   dr. Varga Andrea jegyző 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
162/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 

Vízellátó Rendszer Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló részére a gördülő 

fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza: 

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 2019-2033. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási-, 

valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan a következő feltételekkel: 

- Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, illetőleg az 

esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget úgy a közműves vízellátási 

rendszeren, mint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítási 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. 

 

Határidő:  a DMRV Zrt értesítésére: 2018. szeptember 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
163/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2033 évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervről 

 

1.) 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: 

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 2019-2033. évekre vonatkozó beruházási terveket a szennyvízelvezetés 

és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel: 

- A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően csak az őt 

megillető bérleti díj, illetőleg az esetleges pályázati források erejéig tud az önkormányzat 

kötelezettséget vállalni. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban szükségessé 

váló egyéb intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  a DMRV Zrt értesítésére: 2018. szeptember 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott, Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti, 
610/1/A/6. hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó 

bérleti szerződés meghosszabbításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága részére 2001. február hó 1. napjától bérbe 
adott, Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti, 610/1/A/6. hrsz-ú, 121 m2 alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja 
meg: 
a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2019. év február hó 1. napjától 2021. év 

január hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  
b.) a helyiség bérleti díj összege: 1.932.975.-Ft/év + ÁFA, 
c.) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a 386.595.-Ft + ÁFA összesen: 

490.975.-Ft-ot a bérlő köteles megfizetni, 
d.) az óvadék összege a korábbi szerződés szerint megfizetett 363.000.-Ft. 



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

megkötésére. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2018. október 15. 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
165/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

Medvácz Lajos jubileumi jutalmának megállapításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete megállapítja, hogy Medvácz Lajos 
polgármester 2018. szeptember 13. napján rendelkezik a 40 éves jubileumi jutalomhoz szükséges 
szolgálati idővel, így részére az öthavi illetményének megfelelő összegű, 3.490.000.- Ft, azaz 
Hárommillió-négyszázkilencvenezer forint jubileumi jutalom kifizetését rendeli el. 
 

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

Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

 

 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 

 alpolgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a 

ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelem elbírálásáról 
(3183/7 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 Rados Zoltán (sz: ) és Radosné Biró Adrienn (sz: 
) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 109. szám alatti lakosok részére - lakást építeni szándékozó 
nagycsaládosok építési telekhez juttatása céljából - a balassagyarmati 3183/7. hrsz-ú, beépítetlen 
terület megnevezésű, 737 m2 területű 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, 3183/7 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 balassagyarmati 
3183/7. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó átruházási szerződést megkösse. 
Határidő:  a kiértesítésre 2018. október 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
 Balassagyarmat 1402 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, balassagyarmati 1402. hrsz-ú, 143 m2 területű, közterület megnevezésű 
ingatlant kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből és átsorolja a forgalomképes vagyoni körbe 
„beépítetlen terület” megnevezéssel. 

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

Határidő:  az átvezetési kérelem benyújtására 2018.október 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

   dr. Varga Andrea jegyző 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat 1402 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1402. hrsz-ú, 

közterület megnevezésű, 143 m2 területű ingatlant – a művelési ág beépítetlen területre történő 
változásának az ingatlan-nyilvántartásban történt átvezetést követően - megtekintett állapotban az 
alábbi feltételekkel idegeníti el Berki Gézáné (szül: ) Balassagyarmat, Hunyadi u. 26. szám alatti 
lakos részére: 
e) a terület vételára bruttó 3.500.-Ft/m2, mely összeget a vevőnek az adásvételi szerződés 

aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni, 
f) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 

2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek melletti ajánlatát a művelési ág változásának ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetésétől számított három hónapon belül történő adásvételi 
szerződéskötés esetén tartja fenn. 

 

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

 
Határidő:  a kiértesítésre: 2018. október 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

   dr. Varga Andrea jegyző 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek módosításáról, 

a Bérczi Károly utcai tömbbelső újra szabályozására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Bérczi Károly utcai 
tömbbelső sorgarázsok építésére alkalmas területként történő felhasználásának céljával. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a területre vonatkozó településrendezési 

eszközök módosításához szükséges teljes eljárást indítsa meg, a határozat mellékletét képező 
tájékoztatási dokumentációnak a közzétételével. 
 



Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2018. október 10. 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
170/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  

a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti (1530/1/A/3 hrsz) 45 m2 alapterületű  

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/1/A/3 hrsz-
ú, 45 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget Mocsárné Baranyi Zita 
Balassagyarmat, Bercsényi u. 21. szám alatti lakos részére -az általa benyújtott bérbevételi 
ajánlata alapján- kereskedelmi tevékenység végzése céljára az alábbi feltételekkel adja bérbe: 
a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. október hó 01. napjától 2021. év 

szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól, 
b.) a helyiség kezdő havi bérleti díja – az ingatlan műszaki állapotára tekintettel - 39.370.-Ft +áfa 

(Bruttó: 50.000.-Ft/hó), 
c.) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti díjnak 

megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása, 
d.) vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítása, mely szerint az éves bérleti díj mértéke 

automatikusan az előző évi fogyasztói árindex mértékének megfelelő összeggel emelkedik, 
e.) a helyiség rendeltetésszerű használatának helyreállításához szükséges költségek 

megtérítésére -a bérleti jogviszony megszűnését követően- sem tarthat igényt, 
f.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizeti. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 
megkötésére. 
Határidő:  a kiértesítésre 2018.október 05. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
a balassagyarmati 8751/2. hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló, balassagyarmati 8751/2. hrsz-ú 1713 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett 
területű megnevezésű ingatlant -összhangban a Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2016.(X.03.) rendelet mellékletét képező 
Szabályozási Terv K2-3 tervlapján az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírásokkal-  kivonja a 
forgalomképes (üzleti) vagyoni körből és átsorolja a forgalomképtelen (törzs) vagyoni körbe 
„közterület” megnevezéssel. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetéshez szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  az átvezetési kérelem benyújtására 2018. október 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 

 

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

  polgármester  jegyző 

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. szám alatt található  
balassagyarmati 22/A/1. hrsz alatt felvett, 56 m2 területű, 

balassagyarmati 22/A/2. hrsz alatt felvett, 53 m2 területű, 

balassagyarmati 22/A/3. hrsz alatt felvett, 33 m2 területű, 

balassagyarmati 22/A/4. hrsz alatt felvett, 34 m2 területű, 

balassagyarmati 22/A/5. hrsz alatt felvett, 34 m2 területű, 

balassagyarmati 22/A/6. hrsz alatt felvett, 43 m2 területű,  

balassagyarmati 22/A/7. hrsz alatt felvett, 61 m2 területű, 

balassagyarmati 22/A/8 hrsz. alatt felvett, 28 m2 területű 

lakás megnevezésű ingatlanokat a társasházi közös tulajdonból hozzájuk tartozó eszmei 
hányaddal, illetőleg az alapító okirat szerint hozzájuk tartozó helyiségekkel együtt pályázati eljárás 
keretében, az alábbi feltételekkel idegeníti el: 

 
a.) A Képviselő-testület az 1. pontban részletezett ingatlanokat kizárólag együttesen, a 

megtekintett állapotban értékesíti. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát képező 
ingatlanok rossz műszaki állapotúak, rendeltetésszerű és biztonságos használatra jelenleg nem 
alkalmasak. 

b.) Az ingatlanok együttes induló vételára: 19.763.780.-Ft + ÁFA. 
c.) A vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 3 napon belül 

köteles megfizetni az önkormányzat számlájára. 
d.) Az önkormányzat az ingatlanok tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja.  
e.) A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
f.) Az ingatlanok birtokba adása a teljes vételár megfizetésétől számított 3 napon belül esedékes. 
g.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerint a pályázónak 

nyilatkozatot kell becsatolni arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 
h.) A pályázó igazolni köteles továbbá, hogy adók módjára behajtandó köztartozás, és a 

társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozása nincs. 
i.) A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 
j.) Egyebekben a pályázati eljárásra a 16/2013.(V.30.) rendeletben foglaltak az irányadók. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az értékesítésre vonatkozó pályázati 
eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) 
rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint történő kiírásról. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés fentiek szerint történő 

megkötésére. 
 

Határidő:  a pályázat kiírására 2018. október 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben, Magyarország 
Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján 

 
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti  
Szirákiné Imre Katalin óvodapedagógust 



Lászlóné Bratyinka Katalin tanítónőt 
Harsányi János Elemér középiskolai tanárt 
 
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti 
Antal Gusztávné nyugalmazott ének-matematika tanár, kórusvezetőt 
 
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti 
Dr. Gajdos Barnabás főorvost 
Pelhős Istvánné szakasszisztenst 
 
„Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti 
Erdélyi István gondnok, úszómestert 
Takács Csaba a Balassagyarmati Karate Sportegyesület elnökét 
 
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti 
Dóra Istvánné (Grósz Ágnes) szociális gondozó, ápolónőt 
Godáné Újhelyi Mónika mentálhigiénés munkatársat 
 
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti 
Havaj László c.r. főtörzszászlós, körzeti megbízottat 
 
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti  
Bíró Benjámin 
Bódi Dalma Magdolna 
Bukovszky Anna 
Csábi Dorka 
Gaál Noémi Eszter 
Halaj Liza 
Imre Roland 
Lavaj Frida Csenge 
Nagy Dorottya 
Pásztor Alíz 
Rusznák Lili Anna 
Siket Flóra 
Stolcz Anna 
Tóth Imola 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására. 
Határidő: 2018. október 23. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– 

Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
100.000 Ft/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Bencze Kinga Katalin (született: ; an.: ) 
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 10. A. lph. 1. em. 3.szám alatti lakost 2018. október 
hónaptól kezdődően 1 év időtartamban. 
 

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

Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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



  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
175/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  

az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– 

Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
100.000 Ft/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Szeleczki Zoltán (született: an.:) 2660 
Balassagyarmat, Hunyadi út 20. 4. em. 13. ajtó szám alatti lakost 2018. október hónaptól 
kezdődően 1 év időtartamban. 

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

Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
176/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  

az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– 

Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
100.000 Ft/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Petrovicsné Telek Zsuzsanna 
(született:  an.: ) 2660 Balassagyarmat, Csokonai út 12. szám alatti lakost 2018. október 
hónaptól kezdődően 1 év időtartamban. 

 

2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

177/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– 

Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
100.000 Ft/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Gúth Eszter (született: an.: ) 2660 
Balassagyarmat, Domb utca 11. szám alatti lakost 2018. október hónaptól kezdődően 1 év 
időtartamban. 

 

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

Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



178/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– 

Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018. (I. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
100.000 Ft/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Kósa József (született: an.: ) 2660 
Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4/A. fszt. 6. szám alatti lakost, 2018. október hónaptól 
kezdődően 1 év időtartamban. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

179/2018.(IX.27.) h a t á r o z a t a  
az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– 

Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján – a balassagyarmati székhelyű/telephelyű munkáltatói igazolás hiányára való 
tekintettel - Horváth Dávid (született: anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat, Jeszenszky utca 
22/2. szám alatti lakos ösztöndíj támogatási igényét elutasítja. 

 

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

Határidő:  2018. szeptember 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
180/2018.(X.26.)     h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 

2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és 
a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. 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 

181/2018.(X.26.)     h a t á r o z a t a 
az Ifjúsági és Családügyi Bizottság 

tagjának megválasztásáról  



 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági és Családügyi Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 158/2014.(X.20.) határozatát – Dobrocsi Lénárd 
települési képviselő bizottsági tag lemondása miatt – az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Képviselő-testület az Ifjúsági és Családügyi Bizottság települési képviselő tagjává Lombos István 

Pál 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 44. II/8. szám alatti lakost, települési képviselőt 
választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2018.(X.26.)         h a t á r o z a t a 
a Kulturális Bizottság 

tagjának megválasztásáról  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról szóló 161/2014.(X.20.) határozatát – Dobrocsi Lénárd települési képviselő 
bizottsági tag lemondása miatt – az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Képviselő-testület a Kulturális Bizottság települési képviselő tagjává Szedlák Sándor 2660 

Balassagyarmat, Hunyadi u. 8. 3/11. szám alatti lakost, települési képviselőt választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

183/2018.(X.26.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Madách u.1. szám alatti 503 hrsz-ú  

ingatlan hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Madách u. 1. szám alatti, 503 hrsz-ú 571 
m2 földterületen lévő 177 m2 alapterületű iroda megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban, a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön (2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.sz.) részére, az alábbi 
feltételekkel adja bérbe: 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. december hó 01. napjától 5 évre 
terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség kezdő bérleti díja: 885.000.-Ft/év + áfa, 
c) az óvadék megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint, 
d) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 

fizeti. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 

megkötésére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



Határidő: kiértesítésre: 2018. november 15. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

184/2018.(X.26.)         h a t á r o z a t a 
a Palóc Mentőalapítvány támogatásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Palóc Mentőalapítvány számára a 
Balassagyarmati Mentőállomáson szolgálatot teljesítő esetkocsihoz tartozó mentő-orvosi táska 
megvásárlásához szükséges költségek fedezetére 100.000,- Ft, azaz százezer forintos támogatást 
nyújt a polgármesteri keret terhére. 

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

döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a támogatott Alapítvánnyal a szerződést kösse meg. 
 

Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2018.(X.26.)         h a t á r o z a t a 
a Szent István Király – Alapítvány az Ipoly-mente Kultúrkörért  

támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Szent István Király-Alapítvány az 

Ipoly-mente Kultúrkörért alapítójának, Németh Péter Mikola költő, színház-teremtő rendező és 
dramaturg, filozófus-tanár számára a „Személyesség a személytelenségben – Párbeszélgetéseim” 
című könyvének nyomdai előkészítéséhez kapcsolódó költségek fedezetére 100.000 Ft, azaz 
százezer forintos támogatást nyújt a polgármesteri keret terhére. 

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

döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a támogatott Alapítvánnyal a szerződést kösse meg. 
 

Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

186/2018.(X.26.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017 – 2018 évi  

beszámolójának elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017 – 2018 évi beszámolóját. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

187/2018.(X.26.)         h a t á r o z a t a 



a lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges tulajdonosi 
döntések meghozataláról szóló 10/2018. (I. 25.) határozat módosításáról  

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lőtérrel is rendelkező multifunkciós 
sportközpont létesítése céljából szükséges tulajdonosi döntések meghozataláról szóló 10/2018. (I. 25.) 
határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, Balassagyarmat 

709/10 hrsz-ú ingatlan – jelen határozathoz csatolt, záradékolt változási vázrajz szerinti - 
megosztását követően létrejövő, 709/14 hrsz-ú, 6818 m2 területű, kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyoni körbe tartozik. 
 

2.) A Képviselő-testület a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c.) és i) pontja, a Honvédelmi 
Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény 3. § (1) bekezdés e) és f) pontjai, valamint a 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 104. § a) pontja 
szerinti közérdekű feladat ellátása érdekében adja át az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonjogát, 
térítésmentesen a Magyar Államnak. 

 
3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az átadásra kerülő 709/14 hrsz-ú ingatlan kötelező 

önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 
önkormányzati köznevelési feladatokhoz, ezek finanszírozási forrásának biztosításához, továbbá az 
önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

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

709/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam részére, térítésmentesen történő átadásával 
kapcsolatos teendők ellátásával. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: az ingatlan tulajdonjogának átadására: 2018. december 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2018.(X.26.)         h a t á r o z a t a 
pályázat benyújtásáról az SKHU/1802 zártkörű felhívásra 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatott partnerként pályázatot 

kíván benyújtani az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1802 
számú zártkörű felhívására az Organic cross-border territorial development along the Ipoly/Ipeľ 
megnevezésző TAPE keretében, az Infrastructure development of cross-border labour mobility című 
projektével. 

 
2.) A Képviselő–testület vállalja, hogy – a projekt jóváhagyása esetén – az Infrastructure development 

of cross-border labour mobility projektet megvalósítja és legalább a kötelezően előírt fenntartási 
időszakig működteti. 

 
3.) A Képviselő–testület a projekt megvalósításához szükséges saját hozzájárulást legfeljebb 

20.000.000,- Ft összegben 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
4.) 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 

189/2018.(X.26.)         h a t á r o z a t a 
az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– Balassagyarmaton” 

ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 100.000.- Ft/hó 
összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Tiszai Enikő (született:  anyja neve: ) 2660 
Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2. A. lph. 6. szám alatti lakost 2018. november hónaptól 
kezdődően 1 év időtartamban. 

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

Határidő: 2018. november 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

190/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

Nándori Klaudia szülő óvodai maximális létszámtúllépési engedélykérelméről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nándori Klaudia szülő gyermeke, 

Nándori László elhelyezésével kapcsolatban benyújtott maximális létszámtúllépési 

engedélykérelmének helyt adva, a 2018/2019. nevelési év végéig a Központi Óvoda Játékvár 

Tagóvoda Kék csoportjában a gyermeklétszámot 26 főre engedélyezi. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az érintetteket 

tájékoztassa és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2018. december 10. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

191/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

Terék-Tóth Alexandra szülő óvodai maximális létszámtúllépési engedélykérelméről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Terék-Tóth Alexandra szülő 

gyermeke, Terék Dániel óvodai elhelyezésével kapcsolatban benyújtott maximális létszámtúllépési 

engedélykérelmének helyt adva, a 2018/2019. nevelési év végéig a Központi Óvoda Játékvár 

Tagóvoda Sárga csoportjában a gyermeklétszámot 26 főre engedélyezi. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az érintetteket 

tájékoztassa és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2018. december 10. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
192/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

Illés-Kalmár Nóra szülő óvodai maximális létszámtúllépési engedélykérelméről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Illés-Kalmár Nóra szülő gyermeke, 

Illés Benedek óvodai elhelyezésével kapcsolatban benyújtott maximális létszámtúllépési 

engedélykérelmének helyt adva, a 2018/2019. nevelési év végéig a Központi Óvoda Cseperedő 

Tagóvoda Hétszínvirág csoportjában a gyermeklétszámot 27 főre engedélyezi. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az érintetteket 

tájékoztassa és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2018. december 10. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
193/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a 2018/2019. 
nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi 
Óvoda alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét 
és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
194/2018.(XI.29.) 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. 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 

2018/2019. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Központi Óvoda  Csillag 26 fő 

 

Cseperedő Tagóvoda 

Ficánka 27 fő 

Micimackó  26 fő 

Hétszínvirág  27 fő 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 26 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 27 fő 

Pillangó  27 fő 

Játékvár Tagóvoda  Kék  26 fő 

Sárga  26 fő  



 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 

dokumentumot záradékkal lássa el. 
 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
195/2018.(XI.29.) 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: 2018. december 15. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

196/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Nagy Csilla 

pályázata nem felel meg a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt 

pályázati feltételeknek, mert nem rendelkezik a jogszabályi előírások szerinti szakirányú felsőfokú 

végzettséggel és szakképzettséggel, illetőleg OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, 

emellett hiányzik az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett, legalább 

öt éves szakmai gyakorlat igazolása. 

 

2.) Az 1. pontban foglaltakra tekintettel a Képviselő-testület 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 2019. január 1. napjától a Madách Imre Városi Könyvtár vezetésével az 

újonnan kiírt pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig a 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában és munkaköri leírásában az igazgató 

helyettesítésére kijelölt személyt bízza meg. 

 

3.) 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 

 

4.) 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: 2018. december 6. 

a pályázat kiírására: 2019. február 28. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 dr. Varga Andrea jegyző 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
197/2018.(XI.29.) 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. 

 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

198/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért” Alapítvány támogatásáról 

 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Dr. Kenessey Albert Kórház és 
Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért” Alapítványnak - az alapítvány céljainak megvalósítására, a 
Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet sterilizálójához kapcsolódó műszerfejlesztési feladatok 
végrehajtására – 6.374.980.-Ft-os, azaz Hatmillió-háromszázhetvennégyezer-kilencszáznyolcvan 
forintos támogatást nyújt. 

 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint 
a támogatott alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést, valamint az egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2018. december 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

199/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Madách u.1. szám alatti ingatlan 

bérlő által történő felújításáról 



 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy -Balassagyarmat 
Város Önkormányzatával kötött együttműködési szerződés alapján- a Balassagyarmati Fegyház 
és Börtön (2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.sz.) részére bérbe adott Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Madách u. 1. szám alatti, 503 hrsz-ú 571 
m2 földterületen lévő 177 m2 alapterületű iroda megnevezésű helyiséget a bérlő a becsatolt 
költségvetés szerint, az alábbi feltételekkel felújítsa: 

 
a felújítási és karbantartási munkák számlával igazolt költsége legfeljebb bruttó 5.4000.000.-Ft 

azaz ötmillió-négyszázezer forint erejéig a havi helyiségbérleti díj 100%-nak megfelelő 
mértékig beszámítható, 

amennyiben a bérlő jogviszonya a bérleti szerződés lejárata előtt -a bérlőnek felróható ok miatt- 
megszűnik, a helyiség bérleti díjába be nem számított összegre a bérlő nem tarthat 
igényt. 

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

Határidő: kiértesítésre: 2018. december 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
200/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat 3193/1 hrsz-ú földrészlet megnevezéséről  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló, – és jelen határozathoz csatolt záradékolt változási vázrajzon jelölt - 
Balassagyarmat 3193/1 hrsz-ú, 2905 m2 területű ingatlan megnevezése az ingatlan-
nyilvántartásban közterület legyen. 

 
2.) A Képviselő-testület a 3193/1 hrsz-ú ingatlant az önkormányzati vagyon nyilvántartásában a 

forgalomképtelen vagyoni körbe sorolja be. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

Határidő: 2018. december 10. 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
201/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Hunyadi u. 22. szám alatti, 1405 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 184.) tulajdonát képező, Balassagyarmat, Hunyadi u. 22. szám alatti, 1405 hrsz-ú, 
irodaház megnevezésű 1488 m2 alapterületű ingatlant legfeljebb 12.992.126.-Ft + áfa vételáron, 
per-, teher- és igénymentesen megkívánja vásárolni. 

 

2.) A Képviselő-testület az 1.pont szerinti vételi ajánlatát 2019. június hó 30. napjáig tartja fenn.  
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy folytasson tárgyalásokat az 1.pontban jelölt 
ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan. 



4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.pontban jelölt vételárig történő adásvételi 
szerződés megkötésére és az ahhoz kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2019. június hó 30.  
 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
202/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Rákóczi u. 33. szám alatt lévő, 1533/A/1 hrsz-ú helyiség hasznosításáról 

 a Vitalitás Sportegyesület részére 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, Balassagyarmat, Rákóczi u 33. szám alatti, 1533/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség megnevezésű, 

109 m2 alapterületű helyiséget a Vitalitás Sportegyesület (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. 

adószám: 19160126-1-12.) részére, Sport tevékenység - karate edzés -céljára az alábbi 

feltételekkel adja bérbe: 

a.) a helyiség bérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. év szeptember hó 15. napjától 

2019. év június hó 15. napjáig szól, 

b.) a helyiség bérleti díja 15.140.-Ft/hó +ÁFA, 

c.) 2018. szeptember hó 15. napjától 2018. november hó 30. napjáig a helyiség bérleti díjat 

egyösszegben köteles a bérlő megfizetni, ezt követően a helyiség bérleti díja havonta 

fizetendő, 

d.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 

fizeti, 

e.) az óvadék megfizetésétől és a bérleti jogviszony meghosszabbítás ellenértékének 

megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint,  

f.) a helyiségbérleti szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati 

érdekből felmondhatja, 

g.) a helyiségbérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület 

semmiféle költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt és köteles a helyiséget 

kiürített kitakarított állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

 

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

ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  a kiértesítésre: 2018. december 10. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
203/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat 3167/12 és a 3167/13 hrsz-ú ingatlanon lévő  

(volt öltöző) épület hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, Balassagyarmat 3167/12 és a 3167/13 hrsz-ú ingatlanon lévő 124 m2 alapterületű, -volt 
öltöző- épületet Mészáros János (szül: 1971., an: Géczi Erzsébet) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi 
u. 98-126. C. lh. 2.em.8.a. szám alatti lakos részére raktározási tevékenység céljából az alábbi 
feltételekkel adja bérbe: 



a.) a helyiség bérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. év szeptember hó 01. napjától 
2018. év december hó 31. napjáig szól, 

b.) a helyiség bérleti díja bruttó: 10.000.-Ft/hó, 
c.) 2018. szeptember hó 01. napjától 2018. december hó 31. napjáig a helyiség bérleti díjat 

egyösszegben köteles a bérlő megfizetni, 
d.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 

fizeti, 
e.) az óvadék megfizetésétől és a bérleti jogviszony meghosszabbítás ellenértékének 

megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint,  
f.) a helyiségbérleti szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati 

érdekből felmondhatja, 
g.) a raktározási tevékenységből származó hulladékot a Bérlő saját költségén köteles 

elszállítani, az ingatlan területén hulladék nem halmozható fel,  
h.) a helyiségbérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlő semmiféle 

költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt és köteles a helyisége kiürített 
kitakarított állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

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

ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a kiértesítésre: 2018. december 10. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
204/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti helyiség hasznosításáról szóló 

145/2018.(VIII.23.) határozat módosításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. 
szám alatt lévő, 1428 hrsz-ú ingatlanból kialakított, összesen 32 m2 alapterületű helyiséget 2018. 
szeptember hó 01. napjától irodai tevékenység céljára a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 
Budapest, Bécsi út 122-124, adószám. 24785725-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-047955) részére 
az alábbi feltételek szerint adja bérbe:  
a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. december hó 01. napjától 2023. év 

november 30. napjáig szól, 
b.) a helyiség kezdő éves helyiségbérleti díja: 20.000.-Ft/m2/év + ÁFA azaz: 640.000.-Ft/év + 

ÁFA, (53.333.-Ft/hó + ÁFA), 
c.) háromhavi helyiségbérleti díjnak megfelelő óvadék összegét a bérlő a szerződés megkötése 

előtt Balassagyarmat Város Önkormányzata részére köteles megfizetni, ennek megtörténtét 
igazolni, 

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

 

2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a folytatni kívánt tevékenység céljából a 
bérleményen a becsatolt költségvetési főösszesítő szerint felújítást végezzen. A felújítás 
költségeiből a villanyszerelési, valamint – a látszóbordás függesztett álmennyezet szerelésén kívül 
- az építőipari munkákra vonatkozó költség legfeljebb 3.516.240.-Ft + ÁFA, azaz: Hárommillió-
ötszáztizenhatezer-kétszáznegyven forint + általános forgalmi adó összeg erejéig a bérleti díjba 
egyenlő részletekben, a havi bérleti díj 50 %-ának megfelelő mértékig beszámítható. A 
beszámításra a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztálya által kiadott teljesítés igazolás és a fentebb jelölt 
munkákra vonatkozó számlák másolatának becsatolását követően kerülhet sor. 

 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. 
szám alatti helyiség hasznosításáról szóló 145/2018.(VIII.23.) határozatát hatályon kívül helyezi.  



 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződés aláírására. 

 
Határidő:  a kiértesítésre: 2018.december 01. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

  polgármester  jegyző 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

205/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat 3201 hrsz-ú ingatlan Bátrak Frizbi Sport Egyesület részére történő használatba 
adásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátrak Frizbi Sport Egyesület 
(2660 Balassagyarmat, Gárdonyi Géza u. 20.) részére a Balassagyarmat, 3201 hrsz-ú beépítetlen 
terület megnevezésű 2596 m2 alapterületű ingatlant -a megtekintett állapotban- térítésmenetesen 
az alábbi feltételekkel adja használatba:  
a.) a terület használata határozott időtartamra: 2018. október 01-től kezdődően 2019. év 

december hó 31-ig szól,  
b.) az Egyesület köteles a használt ingatlan állagmegóvásáról, a terület tisztán tartásáról, 

kaszálásáról gondoskodni, 
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 ingatlant 
kiürített, kitakarított állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a használati szerződés megkötésére és az 

ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.  
 

Határidő: a kiértesítésre 2018. december 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
206/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

az autóbusz-pályaudvaron létesített utastájékoztatási rendszer kialakításával kapcsolatos 

tulajdonosi hozzájárulásról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – összhangban a 256/2009. (X. 23.) 

önkormányzati határozattal - tudomásul veszi, hogy a KMKK Középkelet-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) az önkormányzat tulajdonában 

lévő, Balassagyarmat, 709/10 hrsz-ú ingatlanból kialakításra kerülő 709/13 hrsz-ú területen 

megvalósította a „Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer térségi bevezetése” 

című, ÉMOP 5.1.2.- 09- 2009-0002 számú projektet. 

 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 709/10 hrsz-ú 

ingatlanból kialakításra kerülő 709/13 hrsz-ú ingatlan az autóbusz-pályaudvar üzemeltetési 

szerződésének lejártáig, de legkésőbb 2019.december 31-ig a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 



3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről tájékoztassa KMKK Középkelet-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt-t. 

 

Határidő: 2018. december 05. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

207/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

használat jogának biztosítása a BETASOLAR Kft. jogosult javára a balassagyarmati 055/9. hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BETASOLAR Consulting 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 09 09 029303; székhelye: 4031 
Debrecen, István út 79. fszt. 2.; adószáma: 25825484-2-09; bankszámlaszám: 10104167-
01659700-01004007; képviselő: Sohajda Jozef ügyvezető; kézbesítési megbízott: Kulcsár Viera 
4029 Debrecen, Malomköz utca 3.) jogosult javára a balassagyarmati 055/9. hrsz. alatt 
nyilvántartott, ipartelep megnevezésű, 1 ha 1078 m2 térmértékű ingatlan teljes területére a 
határozat mellékletét képező megállapodás tervezetben foglaltak feltételeknek megfelelően 
biztosítja a használat jogát, továbbá hozzájárul annak ingatlan-nyilvántartásban való 
feltüntetéséhez.   

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

208/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

használat jogának biztosítása az AVESUN Trade Kft. jogosult javára a balassagyarmati 055/8. 

hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVESUN Trade Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 09 09 029277; székhelye: 4031 Debrecen, 
István út 79. fszt. 2.; adószáma: 25825570-2-09; bankszámlaszám: 10104167-01667100-
01004006; képviselő: Sohajda Jozef ügyvezető; kézbesítési megbízott: Kulcsár Viera 4029 
Debrecen, Malomköz utca 3.; )jogosult javára a balassagyarmati 055/8. hrsz. alatt nyilvántartott, 
ipartelep megnevezésű, 1 ha 0603 m2 térmértékű ingatlan teljes területére a határozat mellékletét 
képező megállapodás tervezetben foglaltak feltételeknek megfelelően biztosítja a használat jogát, 
továbbá hozzájárul annak ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetéséhez.   

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
209/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B685887A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B685887A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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használat jogának biztosítása az Alfa Bázis Naperőmű Kft. jogosult javára a balassagyarmati 

055/7. és 055/10. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alfa Bázis Naperőmű Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 09 09 029170; székhelye: 4031 Debrecen, István út 79. 
fszt. 2.; adószáma: 25818385-2-09; bankszámlaszám: 10104167-11129900-01004002; képviselő: 
Sohajda Jozef ügyvezető; kézbesítési megbízott: Kulcsár Viera 4029 Debrecen, Malomköz utca 3.; 
) jogosult javára a balassagyarmati 055/7. hrsz. alatt nyilvántartott, ipartelep megnevezésű, 2 ha 
0144 m2 területű és a balassagyarmati 055/10. hrsz. alatt nyilvántartott, ipartelep megnevezésű, 1 
ha 0205 m2 térmértékű ingatlan teljes területére a határozat mellékletét képező megállapodás 
tervezetben foglaltak feltételeknek megfelelően biztosítja a használat jogát, továbbá hozzájárul 
annak ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetéséhez.  

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

   

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

210/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról 

 

1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Budai Alina, a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános 

Iskola nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: , Lakcím: 2660, Balassagyarmat, Jókai utca 17.) 

részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

2.) A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat megküldésével nyújtsa be 

pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 

személyéről. 

 

Határidő: a 3. pont tekintetében 2018. december 10. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

211/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról 

 

1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Horváth Kornélia, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (Anyja neve: , Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 119.) részt 

vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

2.) A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat megküldésével nyújtsa be 

pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 

személyéről. 

 

Határidő: a 3. pont tekintetében 2018. december 10. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

212/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról 

 

1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Sárközi Debóra, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (Anyja neve: , Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Madách liget 17. 2/2.) részt 

vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

2.) A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat megküldésével nyújtsa be 

pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 

személyéről. 

 

Határidő: a 3. pont tekintetében 2018. december 10. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

213/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról 

 

1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Dudás Doroti, a Kiss Árpád Általános Iskola nyolcadik 

osztályos tanulója (Anyja neve:, Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 9. 4/A) részt 

vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

2.) A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat megküldésével nyújtsa be 

pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 

személyéről. 

 

Határidő: a 3. pont tekintetében 2018. december 10. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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



  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

214/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– 

Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018. (I. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

100.000 Ft/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Jancsó Gergő (született: .; anyja neve: 

) 2660 Balassagyarmat, Arany János utca 3. fszt. 2. szám alatti lakost 2018. december 

hónaptól kezdődően 1 év időtartamban.  

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

 

Határidő: 2018. december 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

215/2018.(XI.29.) h a t á r o z a t a 

az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon– 

Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018. (I. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
100.000 Ft/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Bárány Emese Borbála (született: .; 
anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat, Béri Balogh Ádám utca 16. szám alatti lakost 2018. 
december hónaptól kezdődően 1 év időtartamban. 

 

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

 

Határidő: 2018. december 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

216/2018.(XII.20.)         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 
ellátási szerződés 8. pontját a következőképpen kívánja módosítani: 

 
„8. Szolgáltató a Balassagyarmaton működtetett intézményeire tekintettel megkapott állami 
normatívát ezen intézmények működtetésére, karbantartására, felújítására tartozik fordítani, és a 
normatíva felhasználásáról, továbbá az 1. pontban meghatározott tevékenységek ellátásáról a 
megbízó Ifjúsági és Családügyi Bizottságának és Képviselő-testületének évente egy alkalommal – 
legkésőbb tárgyév december 31. napjáig - köteles beszámolni.” 



 
2.) Az 1. pontban foglalt szerződésmódosítás 2019. január 01. napjától lép hatályba. 
 
3.) 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: 2018. december 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző és Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

217/2018.(XII.20.)         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 2019. 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 2018. december 31. 

          3. pontban: folyamatos 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2018.(XII.20.)         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 2019. 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 2018. december 31. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
219/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 

a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat Kirendeltsége  
2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi 
Szervezete) 2018. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti Hajléktalanszálló 

fürdő és mellékhelyiségeinek felújításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly u. 35. 
szám alatti, 1475 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség fürdőhelyiségek, mellékhelyiségek – 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet, mint használó által történő – felújításához 
kapcsolódó beruházáshoz az alábbi feltételekkel járul hozzá: 
 
a.) A felújítási költség teljes egészében a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetét, 

mint ingatlanhasználót terheli, annak megtérítésére a helyiséghasználati szerződés 
bármilyen okból történő megszűnése esetén sem tarthat igényt. 

b.) A helyiséghasználó a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget a helyiséghasználati szerződés – bármilyen okból történő – megszűnését 
követően rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles Balassagyarmat Város 
Önkormányzata részére visszaadni, a helyiséghasználó által felszerelt eszközöket a helyiség 
állagának sérelme nélkül leszerelhetik. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly u. 35. 
szám alatti 1475 hrsz-ú ingatlanon történő irodakonténer elhelyezéséhez az alábbi feltételekkel 
járul hozzá: 
a.) az irodakonténer elhelyezésével kapcsolatos költségek az ingatlan használóját terhelik, 
b.) az irodakonténert az ingatlanhasználatra kötött helyiséghasználati szerződés – bármilyen 

okból történő – megszűnése esetén az ingatlanhasználó köteles saját költségén elszállítani 
és az eredeti állapotot visszaállítani. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: kiértesítésre 2018. december 31. 
               3. pontban: folyamatos 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
221/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 

a Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
  
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 

4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: a kiértesítésre: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  
 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre 
kerülő együttműködési megállapodást. 

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

 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
223/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 

az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervének jóváhagyására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok 2019. évi felújítások jóváhagyásáról szóló tervet az alábbiakban rögzített sorrend szerint 
fogadja el: 
 

1.  Temető út 27. ingatlan részleges felújítása 
2. Szent Imre u. 1/A TT. 2. fürdőszoba felújítása  
3. Zichy u. 7. fsz 1.- fsz 2. külső nyílászárók cseréje és a falazat javítása 
4. Rákóczi fejedelem út 18/C. belső falfelületek javítása 
5. Rákóczi fejedelem út 57. épület részleges felújítása 
6. Baltik Frigyes u. 8. kapu nagyjavítása 
7. Madách liget 14/1, IV/3. lakás külső nyílászárók cseréje  
8. Gázkonvektoros ingatlanok gáz bekötőcsövek cseréje 



9. Rozmaring u. 11. tetőfelújítása 
10. Dózsa Gy. út 39. fsz. 3. lakás fürdőszoba átalakítása 
 

2.) Az 1. pontban felsorolt ingatlanok felújítására a Képviselő- testület bruttó 12.000.000.- Ft-ot különít 
el saját bevételből. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési 
rendeletében szerepeltesse a megállapított összeget. 

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

Határidő: a kivitelezések befejezésére: 2019. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

224/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Református Egyházközség „Új városi közösségi tér” létesítésére vonatkozó 

kérelméről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Balassagyarmati Református Egyházközség által kezdeményezett, a Balassagyarmat, Ady Endre u. 
17-19. szám alatti református templom előterének megnyitásával történő új városi közösségi tér 
kialakítását. 

 
2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 54. hrsz-ú, közút 

megnevezésű földrészletből - a becsatolt látványtervek alapján – az Ady Endre u. 17-19. szám előtti, 
közterületi járda és zöldterületi szakaszok igénybevételre kerüljenek a közösségi tér kialakítása 
céljából. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati 

Református Egyházközséget. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2019. január 07. 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

225/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
Baráti Huszár Aladár tiszteletére emléktábla állítására 

  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baráti Huszár Aladár (1885-1945) 

politikus, közíró emlékére emléktáblát állít a Civitas Fortissima Centenárium rendezvénysorozat első 
napján 2019. január 26-án a Széchenyi u. 13. sz. ház Ady Endre utcai homlokzatán. A 60x80 cm 
méretű márvány emléktáblán az alábbi szöveg olvasható: 

 
E HÁZBAN ÉLT 

BARÁTI HUSZÁR ALADÁR 
(IPOLYBALOG 1885 – DACHAU 1945) 

 
AZ 1919. JANUÁR 29-I CSEHKIVERÉS  

VÁROSPARANCSNOKA, NÓGRÁD-HONT  
ÉS MÁS VÁRMEGYÉK FŐISPÁNJA 



BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTERE 
A MAGYAR FÜGGETLENSÉGI MOZGALOM  

MÁRTÍRJA 
 

ÁLLÍTOTTA 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2019 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a San Lazaro Állatvédő Alapítvánnyal szolgáltatási szerződés megkötéséről 

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

Város Önkormányzata a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet szerint a San Lazaro 
Alapítvánnyal szerződést kössön a Balassagyarmat város közigazgatási területén lévő kóbor 
állatokkal kapcsolatos tevékenység végzésére. 

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

megtételére. 
 

Határidő:  szerződés megkötése: 2018.december 31 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

227/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4.A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 

 lakás további 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:  

 
a GALAXY - DENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, 
Nagyszentbenedek dűlő 61937/1.; Adószám: 25451513-1-05; képviselő: Farkas Enikő ügyvezető) 
részére – költségelven – 2019. január 1. napjától kezdődően 2019. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra bérbe adja. 

 
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 



Határidő:  A lakásbérleti szerződés megkötésére 2019. január 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmati 

Fegyház és Börtönnel (2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.; képviselő: Dr. Budai István bv. 
dandártábornok, intézetparancsnok) a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet szerint 
együttműködési megállapodást kössön. 

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

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

229/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  

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

tartalommal elfogadja a 2018-2023 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

230/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati székhellyel 

működő Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programját a határozat mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja. 
  

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

231/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség megtartásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy méltóképpen 
kívánja megünnepelni az 1919. január 29-i hős csehkiverés századik évfordulóját, ezért: 
 
1.) Kifejezi szándékát, hogy 2019. január 26. és 2020. június 4. között Centenáriumi Emlékévet tart, 

amelynek keretében kiemelten támogatja, és sorozatba rendezi a Legbátrabb Város közösségerősítő, 
identitásképző és fiatalságot megtartó kezdeményezéseket 

 
2.) Az emlékév nyitányaként nagyszabású négy napon át 2019. január 26. és 29. között tartandó, e 

határozat 1. sz. mellékletét képező programsorozatot tervez, melyhez bruttó 15 000 000 Ft azaz 
Tizenötmillió forint önkormányzati forrást biztosít. 
 

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

Határidő: 2019. január 26. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

232/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet  

szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet 210/2017. (X. 26.) határozattal jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatát 
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 

a) Az SZMSZ 3. pontjában „Az intézmény telephelyei” cím alatt szereplő táblázat az alábbiak szerint 
módosul: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Karbantartói csoport 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 17. 

2 Védőnői Szolgálat 2660 Balassagyarmat, Madách utca 3. 

3 Család és Gyermekjóléti Szolgálat  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
12. 

4 Család és Gyermekjóléti Központ  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
12. 

5 Ifjúság egészségügyi Szolgálat 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23. 

6 Konyha 2660 Balassagyarmat, József Attila utca 3. 

7 Központi Műhely 2660 Balassagyarmat, Szent Imre utca 2. 

8 Háziorvosi Rendelő 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. 

9 Dózsa György Általános Iskola 2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. utca 17. 

10 Szabó Lőrinc Általános Iskola 2660 Balassagyarmat, Május 1. utca 2. 

11 Madách Imre Kollégium 2660 Balassagyarmat, Régimalom utca 2-4. 

12 Városgondnokság 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 15. 

13 Egyéb épület, udvar 2660 Balassagyarmat, 1036/68 hrsz 

14 Sportcsarnok 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 5. 

15 Rekortán pálya 
2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 11. hrsz.: 
3192/1 

16  Strand 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 11. 

17 MOL Rt. volt telephelye 2660 Balassagyarmat, Vizy Zs. út 1. 

18 Sportpálya és öltöző 2660 Balassagyarmat, Vizy Zs. út 14. 

19 Műfüves pálya 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út, hrsz.: 3191 

20. Rendelők 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. 



b) Az SZMSZ 3.2 pontjában „Az intézmény működési területe” cím alatt „Az ellátottak számára 
nyitva álló egyéb helyiségek” bekezdés alatt szereplő „Balassagyarmat, 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi u. 125.” szövegrész a „Balassagyarmat: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
12.” szövegrészre módosul. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

233/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Madách liget 10. IV. emelet 3. ajtószám alatti 

lakás hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 10. 
IV. emelet 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakást Strihó 
Zsolt (szül.:; an.: ) és Strihó Zsoltné (szül:  an: ) részére szociális elvű lakbér megfizetése mellett 
2019. február 1. napjától kezdődően 2020. szeptember 30. napjáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

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

Határidő:  -  A szerződés megkötésére, illetve a Madách liget 10. IV. emelet 3.   ajtószám alatti 
lakás átadására 2019. január 31. 

- A Dózsa Gy. út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti lakás önkormányzat, mint tulajdonos 
részére történő átadás: 2019. február 05. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

234/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti megüresedő lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. 

II. emelet 6. ajtószám alatti 39 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást 
Mák Márta (szül.:  an.: ) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2019. február 15. napjától 
kezdődően 2021. március 31. napjáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

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

Határidő:  -  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2019.február 15. 
- A Dózsa Gy. út 39. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás önkormányzat, mint tulajdonos 

részére történő átadás: 2019. február 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

235/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás  

hasznosítására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. 
I. emelet 3. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Bangó 
Károlyné (szül.: .; an.: ) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2019. március 1. napjától 
kezdődően 2020. február 28. napjáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

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

Határidő:  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2019. február 28.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Madách liget 14. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás  

hasznosítására 
 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 14. 

I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Macek Renáta (szül.: ; an.: t) valamint Oláh Richárd (szül. név.: ; szül. idő: .; an.: ) részére bérbe 
adja 2019. február 1. napjától kezdődően 2020. január 31. napjáig szociális elvű lakbér megfizetése 
mellett, azzal, hogy Macek Renáta édesanyja – Macek Ferencné (szül. név: t; szül.: , an.: ) kézfizető 
kezességvállalással kiegészített közjegyzői okiratban fizetési kötelezettséget vállal az önkormányzati 
lakással kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettségekre. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőket terhelik. 

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

Határidők: A lakásbérleti szerződés megkötésére közjegyző előtt kezességvállalással kiegészített 
közjegyzői okiratba foglalására: 2019. január 31. 
A lakás átadására: 2019. január 31. 
Fizetési kötelezettség kezdete: 2019. február 01. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

237/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I.  emelet 5. ajtószám alatti lakás  

hasznosítására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. 
I. 5. ajtószám alatti 32 m2 alapterületű egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Szegedi 
Lajosné (szül.: .; an.: ) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2019. február 1. napjától 
kezdődően 2020. január 31. napjáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

 



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

Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2019. január 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

238/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a behajthatatlan követelések leírásáról  

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

65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a határozati javaslat mellékletében részletezett - összesen 
18 451 634.- Ft, azaz Tizennyolcmillió-négyszázötvenegyezer-hatszázharmincnégy forint - összegű 
követelés leírását rendeli el annak behajthatatlanságára tekintettel. 

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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

239/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
Matúz Gábor 

író, újságíró, producer 
részére a 

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 
kitüntető címet adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2019. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a Képviselő-testület 

ünnepi ülése keretében kerül sor. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

240/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

Dr. Tandel Beáta 
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet sebész főorvosa 

részére a 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 
 

2.) A kitüntetés átadására 2019. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a Képviselő-testület 
ünnepi ülése keretében kerül sor. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

241/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
Dr. Faludi Gábor 

nyugalmazott főorvos 
részére a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2019. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a Képviselő-testület 

ünnepi ülése keretében kerül sor. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

242/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
Kovács Dusán 

orvos-közgazdász, az Eurosport atlétikai szakkommentátora 



részére a 
„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 

adományozza. 
 

2.) A kitüntetés átadására 2019. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a Képviselő-testület 
ünnepi ülése keretében kerül sor. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

243/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
Szabó Endre 

kertészmérnök, újságíró 
részére a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
posztumusz 

adományozza. 
 

2.) A kitüntetés átadására 2019. január 29-én, a Civitas Fortissima Emléknapon, a Képviselő-testület 
ünnepi ülése keretében kerül sor. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

244/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a „Horváth Endre” díj adományozásáról 

  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Czudor Beáta festőművész 
részére 

a 
„Horváth Endre” díjat 

adományozza. 
 



2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2019. évi Megyei Madách-ünnepség 
keretében rendezett ünnepségen adja át. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. január 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

245/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a „Horváth Endre” díj adományozásáról 

  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Siket Marianna keramikus 
részére 

a 
„Horváth Endre” díjat 

adományozza. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2019. évi Megyei Madách-ünnepség 

keretében rendezett ünnepségen adja át. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. január 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
246/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft.  
tevékenységi köreinek bővítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Kommunikációs 

Nonprofit Közhasznú Kft. (Cégjegyzékszám: 12 09 006305; székhely: 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi út 50.) Alapító okiratát az alábbi tevékenységekkel egészíti ki: 

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: 2018. december 31. 

 Felelős:  Medvácz Lajos, polgármester 
  Házy Attila ügyvezető 
 

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

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1384956A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1384956A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

247/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról 

 
1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Mikus Dominik Martin, a Kiss Árpád Általános Iskola 

nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve:, Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 9.) részt 
vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
 

2.) A Képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat megküldésével nyújtsa be 
pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 

 
Határidő: a 3. pont tekintetében 2018. december 21. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

248/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 

ügyvezetője, Oravecz István részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető 2018. 
évi teljesítményére tekintettel bruttó 300.000.-Ft jutalom kifizetését hagyja jóvá.  
 

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

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

249/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Házy Attila részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető 2018. évi 
teljesítményére tekintettel bruttó 300.000.-Ft jutalom kifizetését hagyja jóvá. 
 

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

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

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


