
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
2019. év 

 
1/2019.(I.24.) az illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
2/2019.(I.24.) Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
 
3/2019.(I.24.) a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal kötött megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
4/2019.(I.24.) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
5/2019.(I.24.) a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú ingatlan használatba adásáról 
 
6/2019.(I.24.) a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 

szerződés meghosszabbításáról 
 
7/2019.(I.24.) a BETASOLAR Kft.-vel kötött, balassagyarmati 055/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés módosításáról 
 
8/2019.(I.24.) az AVESUN Trade Kft.-vel kötött, balassagyarmati 055/8. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés módosításáról 
 
9/2019.(I.24.) az Alfa Bázis Naperőmű Kft.-vel kötött, balassagyarmati 055/7. és 055/10. hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 
 
10/2019.(I.24.) a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtásáról 
 
11/2019.(I.24.) a balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése 1. című pályázathoz 

kapcsolódó önerő biztosításáról 
 
12/2019.(I.24.) a Baráti Huszár Aladár tiszteletére emléktábla állításáról szóló 225/2018.(XII.20.) 

számú határozat módosításáról 
 
13/2019.(I.24.) a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség megtartásáról szóló, 231/2018.(XII.20.) 

számú határozat módosításáról 
 
14/2019.(I.24.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 
15/2019.(II.28.) a Városüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztásáról 
 
16/2019.(II.28.) a Kulturális Bizottság tagjának megválasztásáról 
 
17/2019.(II.28.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
18/2019.(II.28.) a Madách Imre Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
19/2019.(II.28.) a Madách Imre Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
20/2019.(II.28.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2018. évi működéséről szóló beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
21/2019.(II.28.) a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
22/2019.(II.28.) vízkorlátozási intézkedési terv elfogadásáról 
 
23/2019.(II.28.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető 

munkakörének betöltésére irányuló pályázati felhívásról 



24/2019.(II.28.) a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról 
 
25/2019.(II.28.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4/A. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
26/2019.(II.28.) a Balassagyarmat, Vízy Zs. u. 20. szám alatti lakóingatlan további hasznosításáról 
 
27/2019.(II.28.) a Balassagyarmat 709/15 hrsz-ú ingatlan Cserhát Különleges Mentőcsoport részére 

történő biztosításáról 
 
28/2019.(II.28.) a balassagyarmati 1649/1 hrsz. alatt lévő helyiség (garázs) használatba adásáról az 

Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület részére 
 
29/2019.(II.28.) a Balassagyarmat 3167/12 és a 3167/13 hrsz-ú ingatlanon lévő, volt öltöző épület 

hasznosításáról 
 
30/2019.(II.28.) a Balassagyarmat 1875/18 hrsz-ú ingatlanból részterület hasznosításáról 
 
31/2019.(II.28.) az intézményvezetői illetmények rendezéséről 
 
32/2019.(II.28.) a Mahir Cityposter Kft-vel fennálló együttműködési megállapodás módosításáról 
 
33/2019.(II.28.) a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszoltáltatás ellátására szóló pályázat 
kiírásáról 

 
34/2019.(II.28.) a Kulturális Bizottság nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 

2018. évi támogatására biztosított összegekkel való elszámolásról szóló 
beszámolójának elfogadásáról 

 
35/2019.(II.28.) a 2018. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
36/2019.(II.28.) a palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület támogatásáról 
 
37/2019.(II.28.) a Balassagyarmat 017/4 hrsz-ú ingatlanon található kamionparkoló használatba 

adásáról a Titan Angels Motorsport és Szabadidő Egyesület részére 
 
38/2019.(II.28.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
39/2019.(II.28.) a Balassagyarmati 3146 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról 
 
40/2019.(II.28.) a Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny megrendezésével kapcsolatos 

támogatási szerződés jóváhagyásáról 
 
41/2019.(II.28.) a Balassagyarmat, Teleki út 9. ingatlannal kapcsolatos méltányossági kérelem 

elbírálásáról 
 
42/2019.(II.28.) állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó szándék 

kinyilvánításáról 
 
43/2019.(II.28.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi „Balassagyarmat Közösségéért” díj 

és a „Fiatal Példakép” kitüntetéseinek adományozására 
 
44/2019.(III.18.) az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című pályázattal kapcsolatos tulajdonosi 

hozzájárulás feltételeinek elfogadásáról 
 
45/2019.(III.18.) a „Fecske-lakások” kialakításához saját forrás biztosításáról 
 



46/2019.(III.18.) a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményátszervezésével 
kapcsolatos vélemény kialakításáról 

 
47/2019.(III.18.) a Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola intézményátszervezésével 

kapcsolatos vélemény kialakításáról 
 
48/2019.(III.18.) a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola intézményátszervezésével 

kapcsolatos vélemény kialakításáról 
 
49/2019.(III.18.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. szám alatt található SZTK Rendelőintézet 

szennyvízrendszerének felújításáról 
 
50/2019.(III.18.) a Bölcsődei fejlesztési program tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
51/2019.(III.28.) a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
52/2019.(III.28.) a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2018. évi működéséről szóló beszámoló 

jóváhagyására 
 
53/2019.(III.28.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2018. évi beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
54/2019.(III.28.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
55/2019.(III.28.) a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
 
56/2019.(III.28.) a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására 
kiírt pályázat elbírálásáról 

 
57/2019.(III.28.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
58/2019.(III.28.) Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 

2018. évi eredményeiről és működésükről 
 
59/2019.(III.28.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

szolgáltatási önköltségének megállapításáról 
 
60/2019.(III.28.) a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjairól 
 
61/2019.(III.28.) Villamos energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 

csatlakozással 
 
62/2019.(III.28.) a szügyi szennyvízrendszer által összegyűjtött szennyvíz balassagyarmati 

szennyvízelvezető és-tisztító rendszerbe történő bevezetésének engedélyezéséről 
szóló nyilatkozat elfogadásáról 

 
 
63/2019.(III.28.) a Balassagyarmat, Dózsa György út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti megüresedő lakás 

hasznosításáról szóló, 234/2018.(XII.20.) határozat módosításáról 
 
64/2019.(III.28.) a Gondoskodás Közhasznú Egyesület által használt, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. 

szám alatti 1530/1/A/2 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
jogviszonyának rendezéséről 

 
65/2019.(III.28.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
66/2019.(III.28.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 



67/2019.(III.28.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/12 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
68/2019.(III.28.) a Balassagyarmati Tenisz Egyesület támogatásáról 
 
69/2019.(III.28.) a Balassagyarmat Bérczi Károly utca és Patvarci út menti tömbbelső 

településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan beérkezett 
véleményezések jóváhagyásáról 

 
70/2019.(III.28.) a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület Ökölvívó Szakosztályának 2019. 

évi támogatásáról 
 
71/2019.(III.28.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Szilágyi Dorottya) 
 
72/2019.(III.28.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Pápai Petra) 
 
73/2019.(III.28.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Chikán Péter) 
 
73/A/2019.(IV.16.)az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő 
tagdelegálásról 

 
74/2019.(IV.25.) a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői 

pályázatának elbírálásáról 
 
75/2019.(IV.25.) a Kiss Árpád Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatos vélemény 

kialakításáról 
 
76/2019.(IV.25.) a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, 

Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetői 
pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról 

 
77/2019.(IV.25.) a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
 
78/2019.(IV.25.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 

2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
79/2019.(IV.25.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
80/2019.(IV.25.) a bírósági ülnökök megválasztásáról 
 
81/2019.(IV.25.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 3. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
82/2019.(IV.25.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
83/2019.(IV.25.) a balassagyarmati 3183/7 hrsz-ú ingyenes építési telek tulajdonjogának átruházására 

kötött megállapodás felbontásáról 
 
84/2019.(IV.25.) a Balassagyarmat, Deák F. út 17. fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
85/2019.(IV.25.) „Egységben az európai Magyarországért” címmel 
 
86/2019.(IV.25.) a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés 

egybefoglalásának elfogadásáról 
 
87/2019.(IV.25.) a 2019. évi kulturális és sporttámogatásokra biztosított összeg terhére történő 

alapítványi támogatások meghatározásáról 



88/2019.(IV.25.) a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 
 
89/2019.(IV.25.) a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó 

önerő biztosításáról 
 
90/2019.(IV.25.) a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 

rendezéséről 
 
91/2019.(IV.25.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. fejlesztési kérelmének 

elbírálásáról 
 
92/2019.(IV.25.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervének jóváhagyásáról 

szóló 233/2018.(XII.20.) határozat módosításáról 
 
93/2019.(V.13.) a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének 

véleményezéséről 
 
94/2019.(V.13.) a Bosco-templom, illetve Rendház külső szigetelési munkáinak támogatására 

vonatkozó kérelem elbírálásáról 
 
95/2019.(V.13.) a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása „Szociális alapszolgáltatás 

fejlesztése Balassagyarmaton” tárgyú pályázatának megvalósításához támogatás 
biztosításáról 

 
96/2019.(V.13.) a balassagyarmati 3148/5. hrsz-ú ingatlanra a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítására 
 
97/2019.(V.13.) Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének prémium 

kitűzésére 
 
98/2019.(V23.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
99/2019.(V.23.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
100/2019.(V.23.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 
 
101/2019.(V.23.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 
 
102/2019.(V.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
103/2019.(V.23.) a 2018. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
104/2019.(V.23.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
105/2019.(V.23.) a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
106/2019.(V.23.) a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról 
 
107/2019.(V.23.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 
108/2019.(V.23.) a Szent Imre Diáksport Egyesület ingatlan felújítási beruházásának támogatásáról 



109/2019.(V.23.) székhely, telephely bejegyzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról 
 
110/2019.(V.23.) a Talent 2019 Sportegyesület által a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti 

1377 hrsz-ú ingatlanon történő sportfejlesztéshez kapcsolódó tulajdonosi 
hozzájárulásról 

 
111/2019.(V.23.) a Talent 2019 Sportegyesület által a Balassagyarmat, Rákóczi út 50. szám alatti 

808/1. hrsz-ú ingatlanon történő sportfejlesztéshez kapcsolódó tulajdonosi 
hozzájárulásról 

 
112/2019.(V.23.) Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti 1630 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló 

helyiség (Tanbolt) hasznosításáról 
 
113/2019.(V.23.) a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2019. évi igényléséről 
 
114/2019.(V.23.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű 

nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
115/2019.(V.23.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
116/2019.(V.23.) a Balassagyarmat, Deák F. út 17. fsz.1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
117/2019.(V.23.) a Balassagyarmat, Óváros tér 4. szám alatti társasházi ingatlan közös tulajdonban 

lévő, károsodott épületrészeinek felújításáról 
 
118/2019.(V.23.) a Balassagyarmat, Óváros tér 12. szám alatti Társasház alapító okiratának 

módosítására 
 
119/2019.(V.23.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

prémiumkitűzésével kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
120/2019.(V.23.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. szám alatt lévő kazánház hasznosításáról 
 
121/2019.(V.23.) a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 
 
122/2019.(V.23.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
123/2019.(V.23.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Kepes Anita) 
 
124/2019.(V.23.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Kokavszki Anett) 
 
125/2019.(V.31.) a Központi Óvoda intézményátszervezéséről 
 
126/2019.(V.31.) a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
127/2019.(V.31.) a Központi Óvodában a 2019/2020. nevelési évben indítható csoportok számáról 
 
128/2019.(V.31.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2019/2020. nevelési évben 

történő engedélyezéséről 
 
129/2019.(V.31.) a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye 

tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról 
 



130/2019.(VI.27.) a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos vélemény 
kialakításáról 

 
131/2019.(VI.27.) a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos vélemény 
kialakításáról 

 
132/2019.(VI.27.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
133/2019.(VI.27.) a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
134/2019.(VI.27.) a Gyarmati Média Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról 
 
135/2019.(VI.27.) a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának 

módosításáról 
 
136/2019.(VI.27.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 

rendkívüli támogatására elnevezésű pályázat (ennek keretében rendkívüli szociális 
támogatás) benyújtására 

 
137/2019.(VI.27.) a Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
138/2019.(VI.27.) a Kulturális Bizottság által a helyi sportfeladatok ellátására 2019. évben biztosított 

összeg felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
139/2019.(VI.27.) a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2019. évi támogatására 

biztosított előirányzat felosztásáról 
 
140/2019.(VI.27.) az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2019. évi 

elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
141/2019.(VI.27.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 
142/2019.(VI.27.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
143/2019.(VI.27.) a Balassagyarmat, Nyírjes 5230 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
144/2019.(VI.27.) a Balassagyarmat 351/21 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
145/2019.(VI.27.) a Rákóczi u. 22. szám alatt lévő, 1533/A/1 hrsz-ú helyiség Vitalitás Sportegyesület 

részére történő bérbeadásáról 
 
146/2019.(VI.27.) ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásáról (3183/7 hrsz-ú 

ingatlan) 
 
147/2019.(VI.27.) a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti lakásra fennálló 

lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról 
 
148/2019.(VI.27.) az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
149/2019.(VI.27.) „B” típusú meningococcus fertőzés megelőzésére szolgáló védőoltás önkormányzati 

támogatásáról 
 
150/2019.(VI.27.) Balassagyarmat településrendezési eszközeinek részleges módosításáról (Nyírjes 

8727/38 hrsz-ú földrészlet) 
 
151/2019.(VI.27.)  a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19 tárgyú pályázat 

benyújtásáról 



152/2019.(VI.27.) a balassagyarmati 25 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
153/2019.(VI.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
154/2019.(VI.27.) a balassagyarmati 1. és az 5. számú fogorvosi körzetek privatizálásával kapcsolatos 

döntés meghozataláról 
 
155/2019.(VI.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
156/2019.(VI.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 
157/2019.(VI.27.) a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról 
 
158/2019.(VI.27.) az Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Tervének elfogadásáról 
 
159/2019.(VI.26.) a Balassa Sport Egyesület támogatásáról 
 
160/2019.(VII.26.) a Balassagyarmat 68. hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan használatba vételéről 
 
161/2019.(VII.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
162/2019.(VII.26.) „Balassagyarmat-Nyírjes víztározó rendszer” halgazdálkodási jogának 

haszonbérleti jogával kapcsolatos megállapodás megkötéséről 
 
163/2019.(VII.26.) a Balassagyarmat, Deák F. út 17. fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról szóló 

84/2019.(IV.25.) számú határozat módosítására 
 
164/2019.(VIII.15.) támogatás biztosításáról a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület részére 

a Sportcsarnok villamos hálózatáról történő leváláshoz 
 
165/2019.(VIII.15.) az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának 

visszatérítendő támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
166/2019.(VIII.15.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2019/2020. nevelési 

évben történő engedélyezéséről 
 
167/2019.(VIII.15.) a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
168/2019.(VIII.15.) elidegenítési és terhelési tilalom részleges feloldásához, jelzálog bejegyzéséhez, 

valamint kölcsönszerződés módosításához történő hozzájárulásról 
 
169/2019.(VIII.15.) a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2019. évi igényléséről 
 
170/2019.(VIII.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. fsz. 5. szám alatti irodahelyiség használatáról 

szóló használati megállapodás jóváhagyásáról 
 
171/2019.(VIII.30.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 

142/2019.(VI.27.) határozat módosításáról 
 
172/2019.(VIII.30.) a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
173/2019.(VIII.30.) a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
 
174/2019.(IX.26.) a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának jóváhagyásáról 
 



175/2019.(IX.26.) a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezéséről 

 
176/2019.(IX.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
 
177/2019.(IX.26.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
178/2019.(IX.26.) a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer 2020-2034 évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervéről 
 
179/2019.(IX.26.) a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervéről 
 
180/2019.(IX.26.) a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához önerő 

biztosításáról 
 
181/2019.(IX.26.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház hasznosításáról 
 
182/2019.(IX.26.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 9. fsz. 1. ajtószám alatti lakás további hasznosításáról 
 
183/2019.(IX.26.) a Balassagyarmat, Arany J. út 1. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
184/2019.(IX.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
 
185/2019.(IX.26.) a BADISZ VSE részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról 
 
186/2019.(IX.26.) Ifj. Dobó József emléktábla állításáról 
 
187/2019.(IX.26.) a személyi használatra adott gépkocsi megvásárlásáról 
 
188/2019.(IX.26.) a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött helyi 

közlekedési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
189/2019.(IX.26.) a bírósági ülnökök megválasztásáról 
 
190/2019.(IX.26.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 (Balla Katalin Mária) 
 
191/2019.(IX.26.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 (dr. Dely Diána) 
 
192/2019.(IX.26.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 (Bagyal Anett) 
 
193/2019.(IX.26.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 (Rados Zsófia) 
 
194/2019.(IX.26.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 (Kósa Bernadett) 
 
195/2019.(IX.26.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 (Czank Leonóra) 
 
196/2019.(IX.26.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 (Liptai Mária) 
 
 



197/2019.(IX.26.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
 (dr. Bárány Dávid) 
 
198/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 2. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Farkas Vilmos és élettársa Baranyi Georgina) 
 
199/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 2. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Petrovicsné Telek Zsuzsanna és férje Petrovics Dávid 
 
200/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. félemelet 1. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Klagyivik Dóra és élettársa Fekete Gábor 
 
201/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 5. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Vas Felícia és élettársa Blaskó Lajos László) 
 
202/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 1. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Chikán Péter és élettársa Szeles Mónika) 
 
203/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 1. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Kósa József és felesége Kósa Bernadett) 
 
204/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 4. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Bernáth Klára és élettársa István Károly) 
 
205/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 5. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Mészáros János és élettársa Pusztai Vanessza) 
 
206/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Gúth Eszter) 
 
207/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 4. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (Viktor Kinga) 
 
208/2019.(IX.26.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 (dr. Paróczi Dorina) 
 
209/2019.(IX.26.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 
 
210/2019.(X.21.) Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású alpolgármesterének 

megválasztásáról 
 
211/2019.(X.21.) Csach Gábor Lóránt polgármester illetményének megállapításáról 
 
212/2019.(X.21.) Csach Gábor Lóránt polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
213/2019.(X.21.) Balassagyarmat város főállású alpolgármestere illetményének megállapításáról 
 
214/2019.(X.21.) Balassagyarmat város főállású alpolgármestere költségtérítésének megállapításáról 
 



215/2019.(X.21.) az Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
216/2019.(X.21.) a Városüzemeltetési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
217/2019.(X.21.) a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
218/2019.(X.21.) a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
219/2019.(X.21.) a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 
 
220/2019.(X.21.) Medvácz Lajos Ferenc polgármester végkielégítésének megállapításáról 
 
221/2019.(X.31.) az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő 
tagdelegálásról 

 
222/2019.(X.31.) Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon, valamint 

Balassagyarmat Város Alpolgármestere mobiltelefon használatának 
engedélyezéséről 

 
223/2019.(X.31.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 
224/2019.(X.31.) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 
225/2019.(XI.28.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Tanácsába történő tagdelegálásról 
 
226/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház hasznosítására 

kiírt pályázat elbírálásáról 
 
227/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 33. szám alatti, 1533/A/2. hrsz-ú helyiség 

biztosításáról Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 
 
228/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasház Alapító okiratának 

módosításáról 
 
229/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasház közös képviselőjének 

megválasztásáról 
 
230/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasházban fizetendő közös költség 

és szolgáltatási díjak meghatározásáról 
 
231/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasház Alapító okiratának 

módosításáról 
 
232/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasház közös képviselőjének 

megválasztásáról 
 
233/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasházban fizetendő közös költség 

és szolgáltatási díjak meghatározásáról 
 
234/2019.(XI.28.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2020. évi felújítási tervének jóváhagyásáról 
 
235/2019.(XI.28.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2020. 
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
236/2019.(XI.28.) a Nógrád Megyei regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött 

együttműködési megállapodás módosításáról 



237/2019.(XI.28.) emlékhely elhelyezésére szolgáló terület biztosításáról 
 
238/2019.(XI.28.) a balassagyarmati 3167/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról 
 
239/2019.(XI.28.) a balassagyarmati 11. hrsz-ú, Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. utca 7. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
240/2019.(XI.28.) Pál István népművész köztéri szobra felállításának támogatásáról 
 
241/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Patvarci út 20. tetőtér 7. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
242/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Szent Imre út 1/B. tetőtér 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
243/2019.(XI.28.) a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezéséről 
 
244/2019.(XI.28.) a balassagyarmati 1377. hrsz-ú, Dózsa György u. 17. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
245/2019.(XI.28.) a Zöld Csiga pályázat megvalósításához szükséges területvásárlásról 
 
246/2019.(XI.28.) a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali 

ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
247/2019.(XI.28.) egyes kormányzati beruházások elmaradásából felszabaduló források 

megpályázásáról 
 
248/2019.(XI.28.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 

bizottsági tagjaival kapcsolatos döntésről 
 
249/2019.(XI.28.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 

bizottsági tagjainak megválasztásáról 
 
250/2019.(XI.28.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 

módosításáról 
 
251/2019.(XI.28.) az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Baranyi Boglárka) 
 
252/2019.(XI.28.) az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Szeles Mónika) 
 
253/2019.(XI.28.) a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos 

intézkedésekről 
 
254/2019.(XII.19.) a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
255/2019.(XII.19.) a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
256/2019.(XII.19.) a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
257/2019.(XII.19.) a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmati 

Kirendeltsége 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
258/2019.(XII.19.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására 
 



259/2019.(XII.19.) a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti lakás 
további hasznosításáról 

 
260/2019.(XII.19.) a Balassagyarmat 3201 hrsz-ú ingatlan Bátrak Frizbi Sport Egyesület részére 

történő használatba adásáról 
 
261/2019.(XII.19.) a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti ingatlanban lévő helyiség használatba 

adásáról a Civitas Fortissima Kör részére 
 
262/2019.(XII.19.) a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti 201/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
263/2019.(XII.19.) a Balassagyarmat, Madách liget 17. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás 

hasznosításáról 
 
264/2019.(XII.19.) a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló 

46/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 
265/2019.(XII.19.) a Balassagyarmat, 1036/71 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanból területrész 

használatba adásának kezdeményezéséről 
 
266/2019.(XII.19.) Vizsgáló Bizottság létrehozásáról 
 
267/2019.(XII.19.) az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Pusztai Vanessza) 
 
268/2019.(XII.19.) az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 

(Horváth Zsófia) 
 
269/2019.(XII.19.) a „Horváth Endre” díj adományozásáról (Szenográdi Szabina) 
 
270/2019.(XII.19.) a „Horváth Endre” díj adományozásáról (Mózer Erzsébet) 
 
271/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Dr. Németh György) 
 
272/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Juhász Péter) 
 
273/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Lombos István) 
 
274/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Medvácz Lajos) 
 
275/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról (Polyák Ferenc) 
 
276/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Kopcsányi Ottó 

posztumusz) 
 
277/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Fogarasi Béla) 
 
278/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dr. Baranyi Károlyné dr. 

László Ilona Mária) 
 
279/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Dóbiás Zalán) 
 
280/2019.(XII.19.) „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról (Arató János) 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtásáról 



 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Illegális 
hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a 
Balassagyarmat közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására 
vonatkozóan. 

 

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

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 

 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterület-

felügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját. 

 

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

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2019.(I.24.)          h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal kötött megállapodás 

jóváhagyásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 
Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal (székhely: 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi fejedelem út 12.; adószáma: 15768021-1-12; ágazati azonosító: S0257498; nevében: 
Telek Tibor igazgató) kötött megállapodást jóváhagyja. 

 

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

Határidő: kiértesítésre: 2019. február 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2019.(I.24.)          h a t á r o z a t a 



a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

 

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

Szeretetszolgálat Egyesülettel (nyilvántartási szám: 01-02-0000010; székhelye: 1125 Budapest, 

Szarvas Gábor u. 58-60., adószám: 19025702-2-43., stat. számjel: 19025702-9499-529-01; 

képviselő: Kozma Imre elnök) a határozat mellékletében szereplő tervezet szerint 

együttműködési megállapodást kössön. 

 

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

és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2019. február 01. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2019.(I.24.)          h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú  

ingatlan használatba adásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti, 46/1. hrsz-ú 
483 m2 földterületen lévő 116 m2 alapterületű irodaház, udvar megnevezésű ingatlant - 
megtekintett állapotban - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 
Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60., adószám: 19025702-2-43., adószám: 25558201-2-12, 
cégjegyzékszám 12 09 009543) részére térítésmentesen, az alábbi feltételekkel adja 
használatba: 

 
a) a helyiséghasználati szerződés határozott időtartamra, 2019. február hó 01. napjától 2022. 

év január 31. napjáig terjedő időszakra szól, 
b) az ingatlan működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai az Egyesületet 

terhelik, 
c) az ingatlan használatához kapcsolódó tulajdonost/ használatba adót terhelő karbantartási, 

felújítási munkák költsége az Egyesületet terheli, a munkák elvégzése előtt az Egyesület 
Balassagyarmat Város Önkormányzatával egyeztetni köteles, 

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

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

 

Határidő: 2019. február 01. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 



a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség  

bérleti szerződés meghosszabbításáról  

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koplányi Zsolt egyéni 
vállalkozóval a Balassagyarmat, Rákóczi u. 31. szám alatti, 1534/A/1. hrsz-ú, 244 m2 alapterületű, 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja 
meg: 

 
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. év október hó 1. napjától 2020. 

év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól, 
b) a helyiség bérleti díj összege: 1.886.340.-Ft/év + áfa, 
c) amennyiben a Bérlő vállalja a helyiség bérleti díj értékállóságának biztosítását, mely szerint 

az éves -nettó- bérleti díj mértéke automatikusan az előző évi fogyasztói árindex 
mértékének megfelelő összeggel emelkedik, 

d) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét hat havi egyenlő részletben köteles 
a Bérlő megfizetni, 

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

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti 
szerződés megkötésére. 

 

Határidő: a kiértesítésre: 2019. február 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

a BETASOLAR Kft-vel kötött, balassagyarmati 055/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti 

szerződés módosításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a BETASOLAR 
Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (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.) Balassagyarmaton, 2018. április 17. napján 
kötött, a balassagyarmati 055/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jelen határozat 
mellékletét képező tervezet szerinti módosításához.  

 

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

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B685887A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


az AVESUN Trade Kft-vel kötött, balassagyarmati 055/8. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti 

szerződés módosításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az AVESUN Trade 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (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.) Balassagyarmaton, 2018. április 17. napján kötött, a 
balassagyarmati 055/8. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jelen határozat mellékletét 
képező tervezet szerinti módosításához.  

 

2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

az Alfa Bázis Naperőmű Kft-vel kötött, balassagyarmati 055/7. és 055/10. hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 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.; ) Balassagyarmaton, 2018. április 17. napján kötött, a 
balassagyarmati 055/7. hrsz-ú és a balassagyarmati 055/10. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 
bérleti szerződés jelen határozat mellékletét képező tervezet szerinti módosításához. 

 

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

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló  

pályázat benyújtásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérrendezése 
érdekében. 

 
2.)  A Képviselő-testület 2019. január 1. napjával kezdődően vállalja, hogy Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20%-kal emelt 

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


összegben, azaz 46.380.- forintban állapítja meg a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját. 

 
3.) A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. július 1. napján a Magyarország 2018. 

évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rögzített 38.650.- forintos 
illetményalapot alkalmazták. 

 
4.) 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 
11/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése 1. című pályázathoz kapcsolódó 

önerő biztosításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmati közintézmények 
energetikai korszerűsítése 1. című, a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084 azonosító számú projekt 
megvalósításához bruttó 507.615,- Ft önerőt biztosít az alábbi tartalommal: 

• A projekt címe: Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése 1. 

• A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma:  
- 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1.; 175/2 hrsz. 
- 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 14.; 146 hrsz. 
- 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.; 625 hrsz. 
- 2660 Balassagyarmat, Markusovszky utca 1.; 1022/26 hrsz. 
- 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 18/A.; 509/1 hrsz. 

• A felhívás száma: TOP-3.2.1-15 

• A projekt összes költsége: 300.507.178 Ft 

• A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 299.999.563 Ft 

• A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrásai: 
bruttó 507.615,- Ft, saját forrás 

• A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 299.999.563 Ft 
 

2.) Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén 
az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

3.) 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 
12/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

a Baráti Huszár Aladár tiszteletére emléktábla állításáról szóló 225/2018.(XII.20.) számú 

határozat módosításáról 

 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2018.(XII.20.) számú 
határozatát akként módosítja, hogy a Baráti Huszár Aladár (1885-1945) politikus, közíró emlékére 
állítandó emléktábla méretét 120x80 cm-ben, szövegét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

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 

13/2019.(I.24.)         h a t á r o z a t a 

a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség megtartásáról szóló, 231/2018.(XII.20.) számú 

határozat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 231//2018.(XII.20.) számú 

határozatának 2. pontját akként módosítja, hogy a 2019. január 26. és 29. között tartandó 
programsorozathoz bruttó 18.200.000,- Ft, azaz: Tizennyolcmillió-kettőszázezer forint 
önkormányzati forrást biztosít. 

 
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 

14/2019.(I.24.)         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 Pásztor Noémi (született:; anyja 

neve:) 2660 Balassagyarmat, Arany János utca 3. 2. em. 2. ajtószám alatti lakost 2019. 

február hónaptól kezdődően 1 év időtartamban. 

 

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

 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Városüzemeltetési Bizottság 

tagjának megválasztásáról  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városüzemeltetési Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 159/2014.(X.20.) határozatát – Bernáth István nem 
képviselő tag lemondása miatt – az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjává Münzberg Gusztáv 

2660 Balassagyarmat, Klapka György utca 64. szám alatti lakost választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. március 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2019.(II.28.)         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 – Petró György és Freistág Melinda nem 
képviselő bizottsági tag lemondása miatt – az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Képviselő-testület a Kulturális Bizottság nem képviselő tagjává  

Tornyos Márton 2660 Balassagyarmat, Áchim András u. 22. szám alatti lakost és 
Lombos Mártonné 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 98-126. C. lh. 3/1. szám alatti 
lakost választja meg. 
 



2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. március 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
  /: Medvácz Lajos :/    /: dr. Varga Andrea :/ 

  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2019.(II.28.)         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 
 
1.) 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: 
2019         866 000 e Ft 
2020         816 000 e Ft                     
2021         816 000 e Ft 
2022         816 000 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2019                 -  e Ft  
2020                 -  e Ft 
2021                 -  e Ft 
2022                 -  e Ft 

 
2.) 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: 2019. február 28. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Madách Imre Városi Könyvtár 2018. évi működésére vonatkozó 
beszámolóját. 

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

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2019. március 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 

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

2019. évi munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.  
 

Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2018. évi működéséről szóló  

beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2018. évi működéséről szóló beszámolóját. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medvácz Lajos polgármester 2019. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

Kezdete Vége 
Munkanapok 

száma 
Tényleges  

igénybevétel 

2019. 01. 03. 2019. 01. 04. 2  

2019. 02. 16. 2019.02. 19. 2  

2019. 03. 04. 2019. 03. 07. 5  

2019. 04. 04. 2019. 04. 05. 2  

2019. 04. 29. 2019. 04. 30. 2  

2019. 05.13. 2019. 05.14. 2  

2019. 05. 31. 2018. 05. 31. 1  

2019. 06. 01. 2019. 06. 03. 1  

2019. 06. 15 2019. 06.24. 6  

2019. 07. 08. 2019. 07. 12. 5  

2019. 08. 12. 2019. 08. 19. 6  

2019. 09. 02. 2019. 09. 03. 2  



2019. 09. 12. 2019.09. 16. 3  

összesen:  39 nap  

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
Vízkorlátozási intézkedési terv elfogadásáról 

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

Vízkorlátozási Intézkedési tervét a határozat mellékletben foglalt tartalommal. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a vízkorlátozási intézkedési terv aláírására és 

a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: 2019.március 15. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester.  
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2019.(II.28.)         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: 2019. március 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
             Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2019.(II.28.)         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: 2019. március 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4/A. fsz. 4. ajtószám alatti  

lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-

4./A. fsz. 4. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember 
elhelyezés céljából Dr. Arató Gabriella (sz.: an.: ) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 
2019. március 1-től kezdődően 2021. február 28.-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - 
Rendelőintézetnél fennálló foglalkoztatási jogviszonyáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  

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

Határidő:  A szerződés megkötésére: 2019. március 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Vizy Zs. u. 20. szám alatti lakóingatlan 

további hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Vizy Zs. út 20. 
szám alatti 119 m2-es összkomfortos komfortfokozatú lakást id. Jónás Gábor (szül. hely, idő:  
an.: ); valamint ifj. Jónás Gábor (szül. hely, idő: an.: ), részére határozott időre, 2019. május 1. 
napjától kezdődően, 2020. április 30. napjáig, költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe 
adja, azzal a feltétellel, hogy a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: FŐKÉTÜSZ) 
2019. 02. 26-án kelt kéményseprő – ipari nyilatkozatában foglalt alábbi  hiányosságokat 
2019. 04. 26. napjáig saját költségükön megszűntetik, és ezt a FŐKÉTÜSZ nyilatkozatával 
alátámasztják: 
- merev falú összekötő elem kialakítása; 
- füstcsövön ellenőrzési lehetőség biztosítása; 
- a kéményen felső ellenőrzési lehetőség kialakítása; 
- megfelelő méretű koromzsák kialakítása; 
- falon kívüli összekötő elem – füstcső és kémény közötti szakaszának szigetelése. 

 
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

 



3.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  a kémény helyreállítására, valamint ennek megtörténtéről a FŐKÉTÜSZ  

nyilatkozata 2019. április 26. 
a szerződés megkötésre: 2019. május 3. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 709/15. hrsz-ú ingatlan  

Cserhát Különleges Mentőcsoport részére történő biztosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhát Mentőkutyás, Különleges 

Mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület (Rövidített név: Cserhát Különleges 
Mentőcsoport, 2699 Szügy, Mikszáth út 28., adószám: 18143520-1-12) részére -a Balassagyarmat, 
Nádor u 376/4 hrsz-ú ingatlan részterülete helyett- a Balassagyarmat 709/15. hrsz-ú, beépítetlen 
terület megnevezésű, 6290 m2 alapterületű ingatlant - a megtekintett állapotban - térítésmenetesen, 
az alábbi feltételekkel adja használatba:  
a) A használati jogviszony határozott időtartamra: 2019. április 01-től kezdődően 2028. december 

hó 31-ig szól.   
b) A használt területet az egyesület köteles tisztán tartani, gondoskodni annak 

gyommentesítéséről, ennek keretében szükség szerint, de évente minimum kétszer kaszálni.  
c) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület a használatba adott területen - a 

védőtávolságok figyelembevétele mellett, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával - egy 
könnyűszerkezetes csarnokot létesítsen, 

d) A könnyűszerkezetes csarnok építésével kapcsolatban felmerülő minden költség 
(közműfejlesztési hozzájárulás, tervezési, eljárási díjak, építési költségek, stb.) az egyesületet 
terheli, ahhoz Balassagyarmat Város Önkormányzata anyagilag nem járul hozzá. 

e) A szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 
felmondhatja.  

f) A használati jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén az egyesület semmiféle 
térítésre nem tarthat igényt, és az általa megépített valamennyi létesítményt (felépítményt) 
legkésőbb a szerződés megszűnésének napjáig, felmondás esetén az erre vonatkozó 
nyilatkozat kézbesítésétől számított 30 napon belül saját költségén köteles elbontani, a 
területről elszállítani. Amennyiben a lebontásáról, elszállításáról a megjelölt határidőben nem 
gondoskodik, az önkormányzat jogosulttá válik azt az egyesület költségére elvégeztetni. 

2.) A Képviselő-testület a felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
felhatalmazza a fenti feltételek szerinti használati szerződés aláírására.  
 
Határidő: a kiértesítésre 2019. március 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 1649/1. hrsz. alatt lévő helyiség (garázs) használatba adásáról 

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

képező, Balassagyarmat, Deák F. u. 17. szám alatti, balassagyarmati 1649/1. hrsz-on lévő garázs 



helyiséget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat használati jogának megszűnését követően - 
megtekintett állapotban - az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet-és 
Természetvédelmi Egyesület (rövidített név: Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület, székhely: 
2673 Csitár, Major u. 4. adószám: 18649019-1-12) részére Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 
15/2004.(V.21.) rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján polgárok védelméhez, katasztrófa-elhárításhoz 
kapcsolódó eszközök tárolása céljára térítésmentesen használatba adja az alábbi feltételekkel:  
a) A szerződés határozott időtartamra, az ingatlan Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről 

történő visszaadása napjától, de legkorábban 2019. év április hó 01-től 2020. év január hó 31. 
napjáig szól. 

b) A helyiségek működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai az egyesületet terhelik. 
c) A szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja. 
d) A helyiségek rendeltetésszerű használatba történő hozatala, vagyonvédelmi beruházások 

költsége az egyesületet terhelik,  
e) A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az egyesület semmiféle 

költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő használati 
szerződés megkötésére és az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre 2019. március 10. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2019.(II.28.)         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:  an:)  szám alatti lakos részére raktározási tevékenység 
céljából az alábbi feltételekkel adja bérbe: 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2019. év január hó 01. napjától 2019. 
év december hó 31. napjáig szól, 

b) a helyiség bérleti díja bruttó: 10.000.-Ft/hó, 
c) 2019. január hó 01. napjától 2019. február hó 28. napjáig a helyiség bérleti díjat 

egyösszegben köteles a bérlő megfizetni, ezt követően a helyiség bérleti díja havonta 
fizetendő, 

d) az óvadék megfizetésétől és a bérleti jogviszony meghosszabbítás ellenértékének 
megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint,  

e) a helyiségbérleti szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati 
érdekből felmondhatja, 

f) a raktározási tevékenységből származó hulladékot a Bérlő saját költségén köteles 
elszállítani, az ingatlan területén hulladék nem halmozható fel,  

g) 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. 
 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a kiértesítésre: 2019. március 05. 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 1875/18. hrsz-ú ingatlanból részterület hasznosításáról 

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

Balassagyarmat, 1875/18. hrsz-ú 2066 m2 közterület megnevezésű ingatlanból megosztás után ~ 
15 m2 nagyságú részterületet kivon a forgalomképtelen vagyoni körből és átsorolja a forgalomképes 
vagyoni körbe „beépítetlen terület” megnevezéssel.  

 
2.) A Képviselő testület a Balassagyarmat, 1875/18. hrsz-ú ingatlanból ~ 15 m2 területet megosztás 

után elidegeníti Bányainé Porubszki Erzsébet (sz. a.n.:  lakcím:  szám.), mint a Balassagyarmat 
1875/4.  hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére az alábbi feltételekkel: 

a) az elidegenített területet határrendezéssel az 1875/4 hrsz-ú ingatlannal össze kell vonni, 
b) a terület vételára 10.000.- Ft/m2 + ÁFA, mely összeget a vevőnek az adásvételi szerződés 

aláírásáig, egy összegben kell megfizetni, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni, 

c) a telekhatár-rendezési munkarészének elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő feladata 
és költsége, 

d) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség (így a megosztással és 
telekhatárrendezéssel kapcsolatos költségek is) a vevőt terheli. 

 
3.) a Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2019. szeptember 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: 2019. március 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
az intézményvezetői illetmények rendezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az Önkormányzat fenntartásában 

működő intézmények vezetőinek illetményét 2019. március 1. napi hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
- A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatójának, Gaál Dénesnek 

munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését 120.000.-Ft-ra, 
- A Madách Imre Városi Könyvtár megbízott igazgatójának, Hoffman Pálnénak munkáltatói 

döntésen alapuló illetménykiegészítését 51.600.-Ft-ra, 



- a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatójának, Nagyházi Bélának munkáltatói 
döntésen alapuló illetménykiegészítését 43.800.-Ft-ra emeli. 

 
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: 2019. március 10. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Mahir Cityposter Kft-vel fennálló együttműködési megállapodás módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MAHIR Cityposter Kft-vel 2007. 

június 8-án kötött Együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja. 
Az együttműködési megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzata hozzájárul, hogy Balassagyarmat Város közterületein a 
MAHIR Cityposter Kft. 4 db citylight eszközt kihelyezzen az helyszíneken: 

- Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja – Teleki L. u. sarok 
- Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 11. 
- Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 52. 
- Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. – Tesco parkoló. 

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

együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2019. április 01. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2019.(II.28.)         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, 2019. április 21. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  

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

megtételére. 
Határidő: 2019. március 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
              Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



34/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Kulturális Bizottság nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2018. évi 

támogatására biztosított összegekkel való elszámolásról szóló beszámolójának  
elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2018. évre 
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatásokra biztosított összegekkel való 
elszámolásról szóló beszámolóját elfogadja 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a 2018. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg 

felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság 2018. évi 
sportegyesületi támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Palóc Pumák Kézilabda 

Sportegyesület részére 2019. évben egyszeri 2.550.000.- azaz kettőmillió -ötszázötvenezer 
forintos működési támogatást nyújt. 

 
2.) A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése. 

 
3.) 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. 

 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 017/4. hrsz-ú ingatlanon található kamionparkoló használatba adásáról a 

Titan Angels Motorsport és Szabadidő Egyesület részére  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Titan Angels Motorsport és 
Szabadidő Egyesület (2660 Balassagyarmat, Baltik F. u. 19.) részére 2019. március 01. napjától 
2019. december 15. napjáig terjedő határozott időtartamra – ezen beül is a szombati és vasárnapi 
napokra – a Balassagyarmat 017/4. hrsz-ú ingatlanon található kamionparkolót térítésmenetesen 
használatba adja a csatolt használatba adási szerződésben szereplő tartalommal.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a használati szerződés megkötésére és az 

ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.  
 



Határidő: 2019.március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre 

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

2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 17. 00 
2019. május 7. (kedd) 8.00 – 17.00 

2019. május 8. (szerda) 8.00 – 18.00 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, 

Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei felvételét 
az 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: 2019. március 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
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: 2019. március 29. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
              Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 3146. hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés  



jóváhagyásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 3146. hrsz. alatt 

felvett, saját használatú út megnevezésű, 2123 m2 területű ingatlan adásvételére Balassagyarmat 
Város Önkormányzata vevő és az Iminvest Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cgj.: 1309114641; székhely: 2100 Gödöllő, Nagyremete 081/15.; adószáma: 11155362-
2-13; stat.számjele: 11155362-6810-113-13; képviselő: Solymosi Imre ügyvezető) eladó által 
Balassagyarmaton, 2019. február 11. napján aláírt szerződést jóváhagyja.  

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2019. március 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny megrendezésével kapcsolatos támogatási 

szerződés jóváhagyásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 11-16. között 
megrendezésre kerülő, Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny 2. szakaszának 
Balassagyarmaton történő megrendezésével kapcsolatos szervezési feladatokhoz a Vuelta 
Sportszervező és Szolgáltató Kft. (székhely: 1104 Budapest, Bodza utca 31/a, adószám: 12487224-
2-42, bankszámlaszám: 10300002-20114253-00003285, képviselő: Eisenkrammer Károly) részére 
nyújtott támogatásra vonatkozó szerződést - a határozat melléklete szerinti tartalommal - 
jóváhagyja.  

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2019. március 31. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Teleki út 9. ingatlannal kapcsolatos méltányossági kérelem 

elbírálásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Balassagyarmat, 1576/A/1 hrsz 
alatt felvett ingatlan tekintetében a fennálló 2.523.399.- Ft összegű hátralékból,  1.800.000.- Ft, 
azaz Egymillió-nyolcszázezer forint 2019. május hó 31. napjáig történő, egyösszegű megfizetése 
esetén a fennmaradó összeget méltányosság jogcímén elengedi az adósoknak. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tartozásrendezésre vonatkozó, 1. pont szerinti 
tartalommal megkötendő megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó szándék 

kinyilvánításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

balassagyarmati 68. hrsz-ú, balassagyarmati 69. hrsz-ú, valamint a balassagyarmati 3148/2. hrsz-
ú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes, míg a balassagyarmati 437/1. hrsz-ú ingatlan 
tulajdonjogának visszterhes átruházását kívánja kezdeményezni a Magyar Állam, illetőleg a 
vagyonkezelők nevében eljárni jogosult szervezeteknél. 

 
2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során Balassagyarmat Város 
Önkormányzata nevében teljes jogkörben eljárjon, és a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2019.(II.28.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi „Balassagyarmat Közösségéért” díj és  

a „Fiatal Példakép” kitüntetéseinek adományozására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1848-as forradalom 
évfordulója alkalmából, a Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepéhez kötődően, 2019. március 
16-án  

 
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti 
a Balassagyarmati 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoportot 
Ulveczki Edina testnevelő tanárt és a 
Balassagyarmati Vasútmodellező Klubot. 

 
„Fiatal Példakép” díjban részesíti 
Balla Orsolya kertészetvezetőt és 
Megyeri Máté tanuló, fotóst. 

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

Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2019.(III.18.)   h a t á r o z a t a 

az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című pályázattal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 

feltételeinek elfogadásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az EFOP-1.2.11-16 
Esély Otthon című pályázattal kapcsolatos, balassagyarmati 1583/A/8. hrsz-ú, állami tulajdonú 
ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás jelen határozat mellékletében szereplő feltételeit. 

 



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

Határidő: 2019. március 20. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2019.(III.18.)   h a t á r o z a t a 

a „Fecske-lakások” kialakításához saját forrás biztosításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Esély Otthon – 
Balassagyarmaton” - EFOP-1.2.11-16-2017-00068 projekt keretében megvalósuló „Fecske-
lakások” kialakítása beruházáshoz 60.000.000,- Ft saját forrást biztosít 2019. évi 
költségvetésének terhére. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor 
gondoskodjon a döntésnek megfelelő összeg átcsoportosításáról a 2019. évi költségvetésben. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2019.(III.18.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola intézményátszervezésével  
kapcsolatos vélemény kialakításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Dózsa György 

Általános Iskola (OM 202983) szakmai alapdokumentumát érintő - a látási fogyatékos sajátos 
nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása köznevelési alapfeladat törlésére vonatkozó - 
intézményátszervezését támogatja. 

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

szükséges intézkedéseseket tegye meg. 
 

Határidő: 2019. március 29. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2019.(III.18.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola intézményátszervezésével  
kapcsolatos vélemény kialakításáról 

 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Kiss Árpád 
Általános Iskola (OM 032155) szakmai alapdokumentumát érintő - a látási fogyatékos sajátos 
nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása köznevelési alapfeladat törlésére vonatkozó - 
intézményátszervezését támogatja. 

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

szükséges intézkedéseseket tegye meg. 
 

Határidő: 2019. március 29. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2019.(III.18.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola intézményátszervezésével  
kapcsolatos vélemény kialakításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Szabó Lőrinc 

Általános Iskola (OM 202979) szakmai alapdokumentumát érintő - a látási fogyatékos sajátos 
nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása köznevelési alapfeladat felvételére vonatkozó - 
intézményátszervezését támogatja. 

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

szükséges intézkedéseseket tegye meg. 
 

Határidő: 2019. március 29. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2019.(III.18.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. szám alatt található SZTK Rendelőintézet  
szennyvízrendszerének felújításáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel kívánja újíttatni a 
Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. szám alatt található SZTK Rendelőintézet 
szennyvízrendszerét, összesen maximum 1.200.000,- Ft azaz: Egymillió-kétszázezer forint 
felújítási költség erejéig, a 2019. évi költségvetése terhére. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a szükséges 

intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
50/2019.(III.18.)   h a t á r o z a t a 

a Bölcsődei fejlesztési program tárgyú pályázat benyújtásáról 



 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bölcsődei 
fejlesztési program tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a Balassagyarmati 
Városi Bölcsőde mini bölcsődei csoportjának kialakítása érdekében a Balassagyarmat, Kóvári út 
1., hrsz. 175/2 alatt található Cseperedő Tagóvoda épületében. 

 

2.) A Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a 28.091.180 Ft összegű 
beruházáshoz szükséges 4.213.677 Ft saját forrást 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 

3.) A megvalósítás és a finanszírozás időbeni ütemezése: 

Tevékenység megnevezése Tevékenység ütemezése 
Tevékenység költsége 

(Ft) 

projekt előkészítés 2019.03.01-18. 400 000 

pályázat beadása 2019.03.18. - 

megvalósítás előkészítése 2019.07.01-31. 1 000 000 

építési beruházás 2019.08.01-09.30. 22 745 065 

műszaki ellenőrzés 2019.08.01-09.30. 254 000 

eszközbeszerzés 2019.10.01-10.31. 2 866 615 

projektmenedzsment 2019.07.01-10.31. 825 500 

elszámolás 2019.12.31. - 

  28 091 180 

 

4.) 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 
51/2019.(III.28.)   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: 2019. április 15. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 



  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
52/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2018. évi működéséről szóló beszámoló jóváhagyására 

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

Bölcsőde (2660 Balassagyarmat, Achim A. út 20.; ágazati azonosító: S0210055) 2018. évi 
működéséről szóló beszámolót a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
53/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2018. évi beszámolójának  

jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2018. évi 
működésére vonatkozó beszámolót. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2019. április 15. 

Felelős:  2. pont tekintetében: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

Központ 2018-as 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: 2019. április 15. 

Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
55/2019.(III.28.) h a t á r o z a t a 

a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 

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

Központ alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület 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: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2019.(III.28.)   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 a 33/2019.(II.28.) számú határozatával kiírt 
pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban hivatkozott 
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: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 



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

 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2018. évi  

eredményeiről és működésükről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat diáksport, 

szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2018. évi eredményeiről és működésükről szóló 
tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 

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

Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2019.(III.28.)   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 2019. évi önköltségszámítás alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások intézményi térítési díjait nem módosítja. 

 

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

 
 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjairól 



 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni térítési 

díjairól szóló 1/2016.(I.27.) számú rendeletében meghatározott térítési díjait nem módosítja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntéshez kapcsolódó egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

Villamos energia beszerzéséről önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozással 

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

Hungary Kft. által szervezett, a Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében 
lebonyolítandó, csoportos villamos energia közbeszerzéshez a 2020-2021. évre vonatkozóan. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata 
és intézményei vonatkozásában a 2020-2021. villamos energia évre a határozat mellékletét 
képező ajánlatok elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és 
dokumentumokat aláírja, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2019. április 30. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a szügyi szennyvízrendszer által összegyűjtött szennyvíz balassagyarmati szennyvízelvezető 

és- tisztító rendszerbe történő bevezetésének engedélyezéséről szóló nyilatkozat  

elfogadásáról 

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

által összegyűjtött szennyvíz balassagyarmati szennyvízelvezető- és tisztító rendszerbe történő 
bevezetéséhez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy erre vonatkozóan Szügy Község 
Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzatával megállapodást köt a következő főbb 
tartalmi elemekkel: 
 

− A bevezethető szennyvíz minősége a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő 
kell legyen. 

− Mennyiségi kikötések: 

 éves maximális mennyisége  73.000 m3/év 

 napi maximális mennyisége  300 m 3/d (napi átlag 200 m 3/d) 

 órai maximális mennyisége  30 m3/óra 



− A szügyi szennyvízrendszer városi hálózatra történő csatlakoztatását úgy kell 
műszakilag megoldani, hogy az semmilyen többlet kellemetlen szaghatással ne járjon 
az érintett városrész lakóira. 

− A szügyi szennyvízrendszer csatlakozásához szükséges létesítmények 
megvalósításának minden közvetlen és közvetett költsége Szügy Község 
Önkormányzatát terheli, Balassagyarmat Város Önkormányzata a megvalósítás 
költségéből részt nem vállal. 

− A Szügyi Önkormányzat a szennyvíztelep üzemeltetéséből és karbantartásából adódó, 
önkormányzatot terhelő költségek, továbbá a későbbiekben esetlegesen szükségessé 
váló kapacitás bővítő beruházási költségek finanszírozásához a szennyvíztisztító telepre 
bejuttatott szennyvíz mennyiségének arányában köteles hozzájárulni. 

− Jelen hozzájárulás a csatlakozás megvalósítása tekintetében 2023. december 31-ig 
érvényes. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás és a hozzájáruló 

nyilatkozat fenti tartalommal történő aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 

 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti megüresedő lakás  

hasznosításáról szóló, 234/2018.(XII.20.) határozat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 

41. II. 6. ajtószám alatti 39 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakás 
hasznosítására hozott 234/2018.(XII.20.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 
21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendelete alapján, nem szociális alapon, határozott időre, 
3 évre pályázatot ír ki. 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 
39. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás hasznosításáról szóló 235/2018.(XII.20.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A pályázat kiírására:  2019. április 15. 

Felelős:  az 1.) pont tekintetében: Medvácz Lajos polgármester 
a 2.) pont tekintetében:  Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a Gondoskodás Közhasznú Egyesület által használt,  

Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/2 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló  

helyiségi bérleti jogviszonyának rendezéséről 



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

szám alatti 1530/1/A/2 hrsz-ú, 75 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget a 
Gondoskodás Közhasznú Egyesület (2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 1. adószám:18639728-1-
12) részére térítésmentesen, az alábbi feltételekkel adja használatba: 

 
a.) a helyiséghasználati szerződés határozott időtartamra, 2019. év március hó 1. napjától 

2021. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra szól, 
 
b.) a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 

fizeti. 
 
c.) A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle 

költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő szerződés 

megkötésére. 
 

Határidő:  a kiértesítésre: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

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

  polgármester  jegyző 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

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

8733/1 hrsz-ú 542 m2 területű zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant a 
megtekintett állapotban, Koplányi Márk (szül: . an. ) 2694 Magyarnándor, Táncsics út 9. szám 
alatti lakos részére az alábbi feltételekkel elidegeníti: 
 

a.) az ingatlan vételára 650 Ft/m2 + áfa, 
b.) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c.) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram 

közműhálózatra történő csatlakozás 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 2019. június hó 30. napjáig 
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: a kiértesítésre 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2019.(III.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, Laczkó Gábor (szül: ., an: ) és Laczkó-Koplányi Edit (sz: ., an: ) 2694 
Magyarnándor, Táncsics út 9. szám alatti lakosok részére az alábbi feltételekkel elidegeníti: 

 
a.) az ingatlan vételára 650 Ft/m2 + áfa, 
b.) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c.) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram 

közműhálózatra történő csatlakozás költségei a vevőket 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 vevőket terheli. 
 
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2019. június hó 30. napjáig 

megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2019.(III.28.)   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, Ónodi Pál (szül: . an: ) és Ónodi Margaréta Teréz (szül: . an: ) 2660 Balassagyarmat, 
Dózsa Gy. u. 9. 2/6. 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 
vevőket terhelik, 

d.) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 
4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására – a 467 
m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali 
nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e.) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli. 
 

2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2019. június 30-ig megkötendő 
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 

 

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

Határidő: a kiértesítésre 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Tenisz Egyesület támogatásáról 

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

Egyesület részére 2019. évben egyszeri 656.065.- azaz hatszázötvenhatezer-hatvanöt forintos 
működési támogatást nyújt. 

 

2.) A támogatás kizárólag a balassagyarmati 330. és 332.hrsz -ú ingatlanokkal kapcsolatos 
csatornadíj és vízterhelési díj tartozás rendezésére használható fel. 

 

3.) A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése. 
 

4.) 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. 

 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Bérczi Károly utca és Patvarci út menti tömbbelső településrendezési  
eszközeinek módosítására vonatkozóan beérkezett véleményezések jóváhagyásáról 

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

résztvevők által visszaküldött vélemények közül az alábbi partnerek véleményét ismerte meg és 
fogadja el: 

 
1. Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály (Állami főépítész) 
2. Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
4. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
5. Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 
6. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 
7. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 

8. NMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 
9. Heves Megyei Kormányhivatal Agrár- és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 
10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 

  polgármester  jegyző 

 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
70/2019.(III.28.)   h a t á r o z a t a 

a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület Ökölvívó Szakosztályának 2019. évi  

támogatásáról 

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

Sport Egyesület Ökölvívó szakosztálya részére – 2019-ben egyszeri - 3.000.000, azaz 
hárommillió forintos - támogatást nyújt a személyi kiadások fedezésére Balassagyarmat Város 
Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 3/1. 
számú mellékletének „Sportfeladatok” előirányzata terhére. 

 

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. 

 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2019.(III.28.)   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 Szilágyi Dorottya (született: .; anyja 

neve: ) 2660 Balassagyarmat, Liszt Ferenc utca 7. szám alatti lakost 2019. április hónaptól 

kezdődően 1 év időtartamban. 

 

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

Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2019.(III.28.)   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 Pápai Petra (született: .; anyja neve: 

) Állandó lakcím, levelezési cím: 2646 Drégelypalánk Dózsa út 17.,  Tartózkodási hely: 2660 

Balassagyarmat, Rákóczi út 79 4/12. szám alatti lakost 2019. április hónaptól kezdődően 1 

év időtartamban. 

 



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

Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
73/2019.(III.28.)   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 

1.200.000 Ft egyösszegű ösztöndíj támogatásban részesíti Chikán Péter (született: , ; anyja 

neve: ) Állandó lakcím, levelezési cím: 2674 Iliny, Kossuth út 21., Tartózkodási hely: 2660 

Balassagyarmat Domb utca 12. szám alatti lakost. 

 

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

 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

  polgármester  jegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/A/2019.(IV.16.)         h a t á r o z a t a 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő tagdelegálásról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába Medvácz Lajos polgármestert, akadályoztatása esetére Csach Gábor alpolgármestert 
delegálja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a határozat 
megküldésével tájékoztassa. 

 
Határidő: 2019. április 17. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2019.(IV.25.)   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 pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

A Képviselő–testület 2019. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig a Balassagyarmati 
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet vezetésével Gaál Dénest bízza meg. 
 



Gaál Dénes illetménye és vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 28/2013.(IX.30.) számú a magasabb vezetői és vezetői pótlékok 
megállapításáról a köznevelési intézményben és az egyéb intézményekben című 
önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.  
 

a) Garantált illetménye (F 10):  166.835.-Ft 
b) Garantált bérminimumra való kiegészítés: 28.165.-Ft 
c) Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 500 %-a): 100.000.-Ft 
d) Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését: 120.000.-Ft 

MINDÖSSZESEN:  415.000.-Ft 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
75/2019.(IV.25.)   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 Gálné Percze Katalin (született: .; lakik: .) pályázatát támogatja. 

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

Határidő: 2019. május 2. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

76/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 
a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola, 

Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatával 
kapcsolatos vélemény kialakításáról  

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

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2660 Balassagyarmat, Nyírjespuszta 5.; OM 203337) 
intézményvezetésére kiírt pályázati eljárásban Siketné Zsiga Judit pályázatát támogatja. 

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

Határidő: 2019. május 2. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



77/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

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

vezetésére kiírt  nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  
A Képviselő – testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (5) 
bekezdése alapján 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. 
 

2.) A Képviselő-testület a helyettesítő személy illetményét, a megnövekedett feladataira való 
tekintettel, az alábbiak szerint módosítja: 
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 51.600.-Ft 
Magasabb vezetői pótlék az illetményalap 225%-a 45.000.-Ft 

 
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. A 

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázat kiírásának előkészítésére. 
 
Határidő: 2019. április 30. 

a pályázat kiírására: 2019. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

78/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei  

2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2018. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 

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

Határidő:  2019. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

Dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2019.(IV.25.)   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:  

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 



 

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

 
Határidő: 2019. május 15. 
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 
80/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 

a bírósági ülnökök megválasztásáról 
 
1.) A Képviselő-testület a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény 215.§ 

(1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva a Balassagyarmati Járásbírósághoz  
a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnöknek: 
Demeter Gábor György 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
szám alatti lakost megválasztja. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 

határozatot és a megválasztott ülnöknek a jelölést elfogadó nyilatkozatát a Balassagyarmati 
Járásbíróság Elnökének adja át és gondoskodjon a megválasztott ülnök részére a megbízólevél 
átadásáról. 

 
Határidő:  2019. április 30.   
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

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 

Hétszínvirág 26 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 27 fő 

Pillangó  27 fő 

Játékvár Tagóvoda  Kék  26 fő 

Sárga  26 fő 



81/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 3. 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 Baranyi Aranka (sz: an: ) Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 3.  
ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználóval – szociális elvű lakbér megfizetése mellett – 
2019. június 1-től - 2020. május 31-ig lakásbérleti szerződést köt, amennyiben a kérelmező 
elfogadja a lakás kéményére vonatkozó, rendelkezésre álló szakvélemények 
megállapításait.  
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: 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
82/2019.(IV.25.)   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 aláírásának napjáig kell megfizetni, ennek megtörténtét 

a szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram 

közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt 
terhelik, 

d) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4 
éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására – a 465 m2 
területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali 
nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e) az ingatlan 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 2019. július 31-ig megkötendő adás-

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

Határidő: a kiértesítésre 2019. május hó 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
83/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 

a balassagyarmati 3183/7 hrsz-ú ingyenes építési telek 
tulajdonjogának átruházására kötött megállapodás felbontásáról 

 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 3183/7 hrsz-ú, 
737 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának átruházására 
Rados Zoltán (sz:  an: ) és Radosné Biró Adrienn (sz: an: ) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 109. 
szám alatti lakosokkal Balassagyarmaton, 2018. november hó 26-án kötött megállapodást a 
következő feltételekkel hajlandó felbontani és az eredeti állapotot helyreállítani: 
 
a) Rados Zoltán és Radosné Biró Adrienn Balassagyarmat Város Önkormányzatával szemben 

semminemű térítésre nem tarthatnak igényt, 
b) a tulajdonjog átruházással kapcsolatos valamennyi költség Rados Zoltánt és Radosné Biró 

Adriennt terheli. 
 

2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fenti tartalomnak megfelelő okiratot aláírja. 

 
3. A Képviselő-testület a megállapodás felbontásáról szóló okirat aláírásának végső határidejét 2019. 

május 31. napjában határozza meg. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2019. május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos  polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
84/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Deák F. út 17. fsz. 2. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló, 

balassagyarmati 1649/2 hrsz-ú, természetben 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17. fsz. 2. 
szám alatt található földrészleten lévő 43 m2 alapterületű ingatlan 2 db helyiségének használatát 
szabaduló szoba kialakítása céljából 2023. augusztus 31-ig engedélyezi a Balassagyarmati 
Tankerületi Központ számára, a határozat mellékletét képező megállapodás tervezet szerint, azzal 
a feltétellel, hogy a használati jogviszony megszűnését követően a Balassagyarmati Tankerületi 
Központ az ingatlant eredeti rendeltetésének megfelelő állapotba tartozik visszaállítani.  

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

megállapodás aláírására. 
 

Határidő:  A Megállapodás, illetve a Tulajdonosi 
   hozzájárulás aláírására: 2019. május 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
85/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 

„Egységben az európai Magyarországért” címmel 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatot fogalmazza meg 
Magyarország Európai Uniós csatlakozásának tizenötödik évfordulóján: 
 
Hazánk idén ünnepli az európai közösséghez történt csatlakozásának tizenötödik évfordulóját. 
Magyarország ma egyértelműen megbecsülendő és értékes tagja az Európai Uniónak. Hazánk helye 
megkérdőjelezhetetlenül a békét és fejlődést jelentő európai közösségben van, erről nemcsak 
Alaptörvényünk rendelkezik, de a csatlakozásunk óta eltelt másfél évtized gyarapodása, eredményei és 
fejlesztései Balassagyarmaton is egyértelműen igazolják. Teljes jogú európai polgárokként közös 



felelősségünk, hogy szavazatunkkal is befolyásoljuk az Európai Unió jövőjét, mert Magyarország jóléte 
csak egy erős és biztonságos Európai Unióban garantálható. 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselőiként jelen határozatban kívánjuk megerősíteni, 
hogy közösségünk elkötelezett az európai értékek, a zsidó-keresztény kulturális örökség és azok 
határozott védelme mellett. Kinyilvánítjuk, hogy az alábbi pontokban egyetértünk és azokat városunk 
érdekében közösen képviseljük: 
 
1.) Magyarország helye az Európai Unióban van. Azt kívánjuk, ez mindaddig így maradjon, amíg 

Magyarország érdekei ezt kívánják! 
 
2.) Támogatjuk az egysebességes Európát, ragaszkodunk az esélyegyenlőséghez a munkabérek, az 

élelmiszerbztonság és a támogatáspolitika területén is! 
 

3.) Ellene vagyunk a kettős mércének az Európai Unióban, követeljük az alapszerződések szelleme 
szerint a jogállamiság, a korrupció minden államra vonatkozó, elfogultságmentes vizsgálatát és a 
nemzeti szuverenitás garantálását! 

 
4.) Nem támogatjuk az illegális migrációt, követeljük, hogy továbbra is minden a bevándorlás politikát 

érintő döntés nemzeti hatáskörben maradjon! 
 
5.) Védjük és erősítjük a magyar nemzeti identitás európai képviseletét, a határon túl élő magyarok 

szavazati jogának gyakorlását védő alkotmányos garanciákat! 

 
Mindezen gondolatok mentén arra kérjük Balassagyarmat polgárait, hogy a 2019. május 26-i Európai 
Parlamenti választásokon saját meggyőződésük szerint éljenek szavazati jogukkal! 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés  

egybefoglalásának elfogadásáról 
  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező 

szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – elfogadja a Balassagyarmati Regionális 
Szennyvíztisztító Rendszerre a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötött üzemeltetési 
szerződésének egybefoglalását . 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2019. május 15.  

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
87/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 

a 2019. évi kulturális és sporttámogatásokra biztosított összeg terhére történő  
alapítványi támogatások meghatározásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2019. (III. 03.) önkormányzati 

rendelet 7. §. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a Kulturális Bizottság – javaslata 
alapján a Kulturális Pályázatra, valamint a sportrendezvények és a kiemelt sportolók 2019. évi 



támogatására kiírt pályázatokra 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 2019. május 15. 
      a szerződések megkötése tekintetében 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassagyarmati Kábel 

Sportegyesület részére 2019. évben egyszeri 6.000.000.- azaz Hatmillió forintos működési 
támogatást nyújt. 

 
4.) A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése. 

 
5.) 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. 

 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó önerő  

biztosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete A balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda 
fejlesztése című, a TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00027 azonosító számú projekt megvalósításához 
bruttó 38.425.994,- Ft önerőt biztosít az alábbi tartalommal: 

• A projekt címe: testülete A balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése 

• A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 2660 Balassagyarmat, 
Móricz Zsigmond utca 2-4. hrsz.: 898.  

• A felhívás száma: TOP-1.4.1-15 

• A projekt összes költsége: 289.421.483 Ft 

• A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 250.995.489 Ft 

• A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrásai: 
bruttó 38.425.994,- Ft, saját forrás 

• A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 250.995.489 Ft 
 

2.) Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

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



Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
90/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti  
lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 
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 2019. május 1. napjától 2019. július 31. napjáig – 
szociális elvű lakbért megfizetése mellett - lakásbérleti szerződést köt Mága Gabriella (szül. 
név: szül.:  an.: ) és Mága Mátyás  (szül.:  an:) bérlőkkel, azzal a feltétellel, hogy az elmaradt 
felújítási munkálatokat  (kémény átépíttetése, szükséges engedélyekkel; hagyományos 
fűtőberendezések beépítése; fürdőszoba oldalfal csempézése; alsó-felső konyhabútor közötti 
terület csempézése; konyha járólapozása; nyílászárók mázolása; bejárati ajtók cseréje) is elvégzik 
2019. július 31. napjáig. 

 
2.) További feltétele a bérleti szerződés megkötésének, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatásra, 

mint kötelező közszolgáltatásra a szerződést megkötik, ennek megtörténtét  az önkormányzat 
számára a szerződés bemutatásával 2019. május 31. napjáig igazolják. 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 
 
4.) Nem teljesítés esetén 2019. augusztus 31. napjáig a lakás birtokba adása a bérbeadó 

önkormányzat részére. 
 
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és 

az előírt munkák elvégzésének ellenőrzésére. 
 
6.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ellenőrzésére. 
 

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
91/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. 
 fejlesztési kérelmének elbírálásáról 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Kommunikációs 

Nonprofit Közhasznú Kft. (Cégjegyzékszám: 12 09 006305; székhely: 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi út 50.) fejlesztési kérelmét akként támogatja, hogy a határozat mellékletét képező 
árajánlatban megjelölt műszaki eszközöket maximum bruttó 4.000.000,- Ft azaz: Négymillió forint 
erejéig a 2019. évi költségvetése terhére beszerzi és azokat a Gyarmati Média Kommunikációs 
Nonprofit Közhasznú Kft. használatába adja. 

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

megtételére. 
 

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


 Határidő:  2019. május 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Házy Attila ügyvezető 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
92/2019.(IV.25.)   h a t á r o z a t a 

az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervének jóváhagyásáról szóló  
233/2018.(XII.20.) határozat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

2019. évi felújítási terv jóváhagyásáról szóló 233/2018. (XII.20.) határozatát módosítva a 2019. évi 
önkormányzati ingatlanfelújítási 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 teljes homlokzat és tető 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 
11. Rákóczi fejedelem út 31. tetőfelújítása 
12. Patvarci u. 1. szennyvízvezeték javítása 

 
2.) Az 1. pontban felsorolt ingatlanok felújítására a Képviselő testület további bruttó 7.000.000.- Ft- ot 

csoportosít át a lakáskarbantartás előirányzat terhére. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a megállapított összeg 2019. évi költségvetési rendeleten való átvezetéséről. 

 
 Határidő a kivitelezések befejezésére: 2018. október 31. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
93/2019.(V.13.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Belovai Róbert r. alezredes 
Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését 

 
támogatja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 

 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2019.(V.13.)   h a t á r o z a t a 
a Bosco-templom, illetve Rendház külső szigetelési munkáinak támogatására vonatkozó 

kérelem elbírálásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bosco Szent János 
Szalézi Plébánia a tulajdonában álló, Balassagyarmat, Kossuth Lajos út 41. szám alatt található 
Bosco-templom, illetve Rendház külső szigetelésének elvégzését. 

 
2.) A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt munkákhoz 2.500.000,- Ft támogatást biztosít a 

2019. évi költségvetésben a Bosco Szent János Szalézi Plébánia részére. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2019. május 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2019.(V.13.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása „Szociális alapszolgáltatás fejlesztése 

Balassagyarmaton” tárgyú pályázatának megvalósításához támogatás biztosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Kistérség 
Többcélú Társulása „Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Balassagyarmaton” tárgyú 
pályázatának megvalósításához 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

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

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2019.(V.13.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 3148/5. hrsz-ú ingatlanra a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
balassagyarmati 3148/5. hrsz. alatt felvett, telephely, raktár megnevezésű, 1 ha 9324 m2 területű 
ingatlanra a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel Balassagyarmaton, 2016. 
november 02. napján kötött bérleti szerződést a felek akként módosítsák, hogy az ingatlan bérleti 
díja 2019. január 01. napjától kezdődően 100.000,- Ft + ÁFA/hó összegben kerüljön 
meghatározásra.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás fenti 

tartalommal történő aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2019. május 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 



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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2019.(V.13.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjének prémium kitűzésére 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bereczk Editnek, a 

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az alábbi prémiumkitűzést 
javasolja meghatározni a Kft. taggyűlése által: 

- 1 havi bruttó alapbér, ha 2019. július 30. napjáig elkészül a telephelyet körülvevő kerítés 
javítása, esetleges pótlása, kiépítésre kerül a biztonsági kamerarendszer és megtörténik a 
terület rendbetétele (kaszálás, gyomirtás), 

- 1 havi bruttó alapbér, ha 2019. november 30. napjáig beszerzésre kerülnek a telephely 
működéséhez szükséges engedélyek, 

- 1 havi bruttó alapbér, ha 2019. december 31. napjáig a Városüzemeltetési Kft a 
Balassagyarmat, Mikszáth u. 56. szám alatti székhelyéről átköltözik a balassagyarmati 3148/5 
hrsz-ú ingatlanra és megkezdi működését az új székhelyen. 

 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft taggyűlésén az 1.) pontban foglaltak szerint tegyen javaslatot, illetőleg szavazzon 
az ügyvezető prémium kitűzésére. 

 
Határidő: 2019. május 23. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018 évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

99/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2018. évi 
beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

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



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. 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: 2019. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  Bereczk Edit ügyvezető 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
 
2.) A Képviselő - testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

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

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



103/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a 2018. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 

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

közbeszerzéseinek statisztikai összegezést az e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja 
el. 

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

megtételéről. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
104/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2018. 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 2018. 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: 2019. június 05. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot érintő 

rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson egyeztetést 
azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi körülményeivel érintettek. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2019.(V.23.)   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 2018. 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: 2019. május 31. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2019.(V.23.)   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 2018. 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: 2019. május 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2019.(V.23.)   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 2019. 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 

108/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Szent Imre Diáksport Egyesület ingatlan felújítási beruházásának támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft, azaz: Kétmillió forint 

összegű rendkívüli támogatást biztosít a Szent Imre Diáksport Egyesület sportfejlesztési program 
keretében elnyert ingatlan fejlesztési pályázatának önerő finanszírozására, azzal a feltétellel, hogy 
a támogatási összeget csak az önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítására költheti. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fenti tartalommal 

történő aláírására. 



 
Határidő: 2019. május 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
székhely, telephely bejegyzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ellenzi, hogy a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező, balassagyarmati 1377. hrsz-ú, 
természetben 2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17. szám alatt található ingatlan 
tekintetében a vagyonkezelő - használati jogcímet biztosítva - hozzájáruljon ahhoz, hogy a Talent 
2019 Sportegyesület (székhely: 2660 Balassagyarmat, Domb utca 12., adószám: 18639876-1-12) 
ezen ingatlant székhelyeként a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse, hivatalos irataiban 
megjelölje, az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ellenzi, hogy a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező, balassagyarmati 808/1. hrsz-ú, 2660 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. szám alatt található ingatlan tekintetében a vagyonkezelő - 
használati jogcímet biztosítva - hozzájáruljon ahhoz, hogy a Talent 2019 Sportegyesület (székhely: 
2660 Balassagyarmat, Domb utca 12., adószám: 18639876-1-12) ezen ingatlant telephelyeként a 
bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse, hivatalos irataiban ekként megjelölje. 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező, balassagyarmati 898. hrsz-ú, 2660 
Balassagyarmat, Móricz Zsigmond u. 2/A. szám alatt található ingatlant a Talent 2019 
Sportegyesület (székhely: 2660 Balassagyarmat, Domb utca 12., adószám: 18639876-1-12) 
telephelyeként a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse, hivatalos irataiban ekként megjelölje. 

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

 
Határidő: a kiértesítésre 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
110/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 

a Talent 2019 Sportegyesület által a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti 1377 hrszú 
ingatlanon történő sportfejlesztéshez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes, elvi hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Talent 2019 Sportegyesület (Székhely: 2600 Balassagyarmat, Domb utca 12. 
adószám: 18639876-1-12) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező, 
balassagyarmati 1377. hrsz-ú, természetben 2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17. szám 
alatt található ingatlan udvarán a szükséges engedélyek és hozzájárulások birtokában - TAO 
pályázat keretében - 32 x 19 m (608 m2) alapterületű sportpályát létesítsen. 

 
2.) A fentebb hivatkozott pályázat sikeres megvalósítása esetére Balassagyarmat Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a vagyonkezelővel kötendő, használati 
jogot biztosító megállapodás alapján a Talent 2019 sportegyesület az 1. pontban megjelölt ingatlan 
beruházással érintett részét a fenntartási időszak végéig, de legfeljebb 15 évig használja és 
hasznosítsa a pályázati cél megvalósítása érdekében.  

 



3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
felhatalmazza az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására.  

 
Határidő: a kiértesítésre 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Talent 2019 Sportegyesület által a Balassagyarmat, Rákóczi út 50. szám alatti 808/1. hrsz-ú 

ingatlanon történő sportfejlesztéshez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes, elvi hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Talent 2019 Sportegyesület (Székhely: 2600 Balassagyarmat, Domb utca 12. 
adószám: 18639876-1-12) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező, 
balassagyarmati 808/1. hrsz-ú, természetben 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. szám alatt 
található ingatlanon, a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskola udvarán a szükséges engedélyek és hozzájárulások 
birtokában - TAO pályázat keretében - sportpályát létesítsen. 

2.) A fentebb hivatkozott pályázat sikeres megvalósítása esetére Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a vagyonkezelővel kötendő, használati 
jogot biztosító megállapodás alapján a Talent 2019 sportegyesület az 1. pontban megjelölt ingatlan 
beruházással érintett részét a fenntartási időszak végéig, de legfeljebb 15 évig használja és 
hasznosítsa a pályázati cél megvalósítása érdekében. 

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

felhatalmazza az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti 1630 hrsz-ú  
nem lakás céljára szolgáló helyiség (Tanbolt) hasznosításáról 

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

Önkormányzata tulajdonát képező, Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti 1630 hrsz-on lévő, 
347 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget ajánlatkérő pályázati eljárás keretében 
bérbeadás útján az alábbi feltételekkel kívánja hasznosítani: 
 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra legfeljebb 10 évre szól, 
b) a helyiség kezdő éves bérleti díjára a pályázó tegyen ajánlatot, 
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti 

díjnak megfelelő összeg, befizetésének vállalása, 
d) a megajánlott három havi bérleti díj összegének 25%-a bánatpénz címén -az ajánlat 

benyújtásáig- kerüljön befizetésre, 
e) a közüzemi díjak a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizetendők, 
f) a földgáz bekötések kivitelezését, központifűtés- és vízellátási rendszer cseréjét a leendő 

bérlőnek kell elvégeznie, melynek számlával igazolt költsége legfeljebb 12 millió forint 
erejéig a bérleti díj fizetésénél elszámolásra kerül, 

g) pályázat nyertese a pályázati tárgyalást követő 15 napon belül köteles a helyiségbérleti 
szerződést megkötni, az ezzel kapcsolatos költségek őt terhelik, 



h) a Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is 
eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást. 

 
4.) A beérkezett ajánlatok alapján a Képviselő-testület dönt az 1. pontban szereplő helyiség 

bérbeadásáról. 
 

5.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény kiírására. 
 

Határidő: a pályázat kiírására 2019. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 

a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2019. 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 2019. január 1-jétől december 31.-éig 

folyamatosan fenntartja,  
b.) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2018. 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: 2019. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
114/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 

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

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 49. 

szám alatti 1521/A/2 hrsz-ú 100 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget a MIL-ESZ 
TEXTIL Kft. (2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 64. sz. adószám: 23277249-2-12) részére 
használatba adja az alábbi feltételekkel: 
 

a.) a használati szerződés 2019. június hó 01. napjától 2019. augusztus hó 31. napjáig szól, 
azzal, hogy használatba adó kiköti a 15 napos rendes felmondás lehetőségét. A helyiség 
használati díja bruttó: 110.000.-Ft/hó. 

b.) a használó köteles a helyiség bérbeadására Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 
15/2004.(V.21.) rendelete szerint kiírt pályázaton érdeklődők részére a helyiség 
megtekintését biztosítani.  

c.) a közüzemi díjakat a használó a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás 
alapján fizeti. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete amennyiben az 1.pontban foglalt 

pályázati kiírás szerint érvényes pályázat nem érkezeik, úgy a MIL-ESZ TEXTIL Kft. (2660 



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

 
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2019. év szeptember hó 01. napjától 

2020. év augusztus hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  
b) a helyiség éves bérleti díja 1.039.370.-Ft + áfa (Br:110.000.-Ft/hó), 
c) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 

fizeti, 
d) a bérleti jogviszony meghosszabbítás ellenértékét a bérlő köteles megfizetni. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázat kiírására és felhatalmazza a polgármestert a fenti 

tartalomnak megfelelő szerződések megkötésére. 
Határidő: a kiértesítésre 2019. június 01. 

A pályázat első kiírására 2019. június 01. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
115/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 

41. II. 6. ajtószám alatti 39 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást, az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) 
számú önkormányzati rendelete alapján, költségelvű lakbér megfizetése mellett Faliszek Antalné 
részére határozott időre, 2019. július 1. napjától kezdődően 2022. június 30. 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 kiértesítésre: 2019. június 15. 
A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. június 30. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Deák F. út 17. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti jogviszonyának 

meghosszabbításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Deák F. út 17. 

fsz. 1. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást a „PRO STUDIO BBG” 
Alapítvány (2660 Balassagyarmat, Deák F. út 17.; adószám: 19161323-1-12; bankszámlaszám: 
11741017-20031127-00000000) részére, költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2019. 
szeptember 1. napjától kezdődően 2020. augusztus 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: 2019. május 24. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Óváros tér 4. szám alatti társasházi ingatlan  

közös tulajdonban lévő, károsodott épületrészeinek felújításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

NO-01/EPO/00106-4/2019 számú határozata szerinti felújítási munkákhoz szükséges, 48% 
önkormányzati tulajdoni részre eső költséghányadot 2.300.000.- Ft, azaz: Kétmillió-háromszázezer 
forint erejéig a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

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

 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
118/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 

A Balassagyarmat, Óváros tér 12. szám alatti Társasház Alapító okiratának módosítására 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 555. hrsz-ú, 

Balassagyarmat Óváros tér 12. szám alatti Társasház Alapító Okiratát a határozat mellékletét 
képező tervezet szerint módosítja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. június 01. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjének prémiumkitűzésével 

kapcsolatos döntés meghozataláról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlése az ügyvezető részére az alábbi 
prémiumkitűzést határozta meg: 
 

- 1 havi bruttó alapbér kerüljön kifizetésre, ha 2019. július 30. napjáig elkészül a balassagyarmati 
3148/5 hrsz-ú telephelyet körülvevő kerítés javítása, esetleges pótlása, kiépítésre kerül a 
biztonsági kamerarendszer és megtörténik a terület rendbetétele (kaszálás, gyomirtás), továbbá 
2019. november 30. napjáig beszerzésre kerülnek a telephely működéséhez szükséges 
engedélyek, 



 
- 1 havi bruttó alapbér kerüljön kifizetésre, ha 2019. december 31. napjáig a Városüzemeltetési Kft 

a Balassagyarmat, Mikszáth u. 56. szám alatti székhelyéről átköltözik a balassagyarmati 3148/5 
hrsz-ú ingatlanra és megkezdi működését az új székhelyen. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. szám alatt lévő kazánház hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balassagyarmat 

Város Önkormányzata tulajdonát képező, Balassagyarmat, Rákóczi u 50. szám alatt (808/1 hrsz.) 
lévő, volt kazánházat a Karc Kulturális és Művészeti Egyesület (székhely: 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi u. 50., adószám: 19152734-1-12) az alább felsorolt feltételekkel térítésmentesen 
használhassa: 
 

- a használat időtartama: a használati szerződés megkötésétől számított 5 év, 
- az Egyesület az ingatlanrészt kizárólag az alapszabályában megjelölt tevékenység céljára, 

ahhoz kapcsolódóan használhatja, 
- az Egyesület köteles a „volt” kazánház és környezetének állagmegóvásáról folyamatosan 

gondoskodni, 
- előzetes, írásbeli tulajdonosi hozzájárulás alapján saját költségen jogosult felújításokat 

végezni, 
- a helyiségben a palóc vidékre jellemző népi mesterségeknek is helyet biztosítsanak, 
- a helyiség működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai az Egyesületet terhelik, 
- a használatot másnak csak az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével engedheti át, 

az ebből származó bevétel Önkormányzatot illeti. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a fentiek szerinti tulajdonosi hozzájárulás 
megadására és az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: a kiértesítésre 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
121/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 

a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYARMATI MÉDIA Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését a mellékletben foglalt 
tartalommal megtárgyalta és elfogadta. 

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

megtételére. 
 

Határidő: 2019. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

122/2019.(V.23.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

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

elfogadja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2018. évi beszámolóját. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a közzététel érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

  Oravecz István ügyvezető 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

123/2019.(V.23.)   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 Kepes Anita (született: ; anyja neve: ) 
2660 Balassagyarmat, Szügyi út 12. szám alatti lakost 2019. június hónaptól kezdődően 1 év 
időtartamban. 

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

Határidő: 2019. június 07. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
124/2019.(V.23.)   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 Kokavszki Anett (született: ; anyja 
neve: ) 2660 Balassagyarmat Madách Liget 7. 1 ép. 2/5 szám alatti lakost 2019. június 
hónaptól kezdődően 1 év időtartamban. 

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

Határidő: 2019. június 07. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
125/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda intézményátszervezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4.§ 11. pontja alapján, a 83.§ (3)-(5) bekezdései szerinti eljárásban, a 
fenntartásában működő Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; 
OM 200635), a 2019/2020. nevelési évtől kezdődő hatállyal, intézményátszervezéssel a 
feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot a következőképpen módosítja: 

 

Feladatellátási hely megnevezése 
Maximális gyermek-

,tanulólétszám 

1. Balassagyarmati Központi Óvoda 130 fő 

2. Nyitnikék Tagóvoda 150 fő 

3. Meseerdő Tagóvoda 60 fő 

4. Cseperedő Tagóvoda 90 fő 

5. Játékvár Tagóvoda 110 fő 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 30 fő 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 30 fő 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy gondoskodjon az intézmény 

valamennyi szakmai dokumentumának a fenntartó döntésének megfelelő módosításáról és nyújtsa 
be azokat jóváhagyásra a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményátszervezéshez 

kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések megtételéről. 
 

Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 

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

okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat 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: 2019. június 15. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



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

  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

127/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 

a Központi Óvodában a 2019/2020. 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 2019/2020. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

2019/2020. 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 2019/2020. 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 

128/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  
2019/2020. 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 2019/2020. 
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: 2019. június 10. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2019/2020. 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 

129/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye  

tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye tagintézmény-vezetői munkakörére kiírt pályázati 
eljárásában Diósi László (született:.; lakik: 2660 Balassagyarmat, Veres Pálné u. 54.) pályázatát  

támogatja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2019/2020. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Központi Óvoda Csillag 28 fő 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 27 fő 

Játékvár Tagóvoda 

Piros 27 fő 

Kék 27 fő 

Sárga 27 fő 

Zöld 27 fő 

Meseerdő Tagóvoda 
Tekergő 26 fő 

Pillangó 26 fő 

Cseperedő Tagóvoda 

Ficánka 26 fő 

Hétszínvirág 26 fő 

Micimackó 27 fő 



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

  polgármester  jegyző 

 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

130/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a 
a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról  
 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Szakképzési 
Centrum Szondi György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői munkakör 
betöltésére kiírt pályázati eljárásában Oravecz Erzsébet (született: .; lakik: 2660 Balassagyarmat, 
Kossuth út 37.) pályázatát támogatja. 

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

Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
131/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a 

a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról  

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

Centrum Szondi György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői munkakör 
betöltésére kiírt pályázati eljárásában Tanka Ágnes (született: ; lakik: 2675 Nógrádmarcal, Hősök 
tere 17.) pályázatát támogatja. 

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

Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról  

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

Kft. ügyvezetőjének 2019. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időszakra Oravecz 
István 2660 Balassagyarmat Bercsényi u. 14. szám alatti lakost választja. 

 
Az ügyvezető feladatát munkaszerződéssel, havi bruttó 500.000.- forintos munkabérért látja el. 

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

Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 2019. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időszakra Házy Attila 2660 
Balassagyarmat, Nádor u. 19. szám alatti lakost választja. 
 
Az ügyvezető feladatát munkaszerződéssel, havi bruttó 290.000.- forintos munkabérért látja el. 

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

 
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a Gyarmati Média Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft. 

felügyelő bizottságának tagjává választja 2019. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő 
időszakra 
 
Polacsek Bélát (anyja neve: Kapui Julianna) 2660 Balassagyarmat, Bástya u. 13. 
Diósi Lászlót (anyja neve: Búth Ilona) 2660 Balassagyarmat, Veres Pálné u. 54. 
Petró Györgyöt (anyja neve: Böhm Mária Ilona) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 98-126. C. lh. 
2/7.) 

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

megtételére.  
 
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

135/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

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

Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítását a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 



2.) A Képviselő-testület a módosításoknak megfelelően az alapítvány egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát elfogadja. 

 

3.) A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
változás bejegyzési eljárás lefolytatása iránt intézkedjen. 

 

Határidő: 2019. július 30.   

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
136/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli 
támogatására elnevezésű pályázat (ennek keretében rendkívüli szociális támogatás) 

benyújtására 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a belügyminiszter 

és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti, az Önkormányzatok rendkívüli támogatása 
címen meghirdetett pályázati forrás igénylésére. 

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

Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2019. 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: 2019. július 15. 
Felelős:    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Kulturális Bizottság által a helyi sportfeladatok ellátására 2019. évben biztosított összeg 
felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2019. évi 

sportfeladatok ellátására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

139/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2019. évi támogatására  

biztosított előirányzat felosztásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kulturális Bizottságnak a 2019. évre 
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatásokra biztosított összeg 
felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2019. évi 
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak az 
önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2019. évi elbírálásáról szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
141/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi beszámolójának elfogadásáról  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben és annak 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2018. évi 
beszámolóját. 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
142/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
4.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2. 

hrsz-ú, 477 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant - megtekintett 
állapotban - Knyazoviczki Ádám (szül:  an. ) 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 19. szám alatti 
lakos részére az alábbi feltételekkel idegeníti el: 
 

a.) az ingatlan vételára 700.- Ft/m2 + ÁFA, 
b.) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c.) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, a közműhálózatra történő csatlakozás 

költségei a vevőt terhelik, 
d.) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4 

éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint 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. 
 



5.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2019. szeptember hó 30. napjáig 
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  

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

Határidő: a kiértesítésre 2019. július 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

143/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Nyírjes 5230 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5230. 

hrsz-ú 435 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant - megtekintett állapotban - Huszár 
Péter és Huszár Péterné (szül: ) 2660 Balassagyarmat, Jószív u. 35. szám alatti lakosok részére 
az alábbi feltételekkel idegeníti el: 

 
a) az ingatlan vételára 800.- Ft/m2 + ÁFA, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, az 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 és terhelési tilalmat, valamint a beépítési kötelezettség 
biztosítására eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali 
nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 
 

2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2019. szeptember 30-ig megkötendő 
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  

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

Határidő: a kiértesítésre 2019. július 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
144/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Balassagyarmat 351/21 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 351/21. hrsz-ú, 

71 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant - megtekintett állapotban - Chikán Tamás 
(an: ) 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 21. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel 
értékesíti: 
 

a) az ingatlan vételára 5.000.- Ft/m2,+ÁFA, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) a vevő az önkormányzattal szemben semmiféle költségtérítésre nem tarthat igényt, 
d) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
3. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2019. szeptember 30-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 



4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: a kiértesítésre 2019. július 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Rákóczi u. 33. szám alatt lévő, 1533/A/1 hrsz-ú helyiség Vitalitás Sportegyesület részére 
történő bérbeadásáról  

 
3.) 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 -karate edzés- tevékenység céljából az alábbi 
feltételekkel adja bérbe: 

h) a helyiség bérleti szerződés határozott időtartamra, 2019. év június hó 16. napjától 2019. 
év augusztus hó 31. napjáig szól, 

i) a helyiség bérleti díja 15.140.-Ft/hó +áfa, 
j) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 

fizeti, 
k) az óvadék megfizetésétől és a bérleti jogviszony meghosszabbítás ellenértékének 

megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint,  
l) a helyiségbérleti szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati 

érdekből felmondhatja, 
m) 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. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződést megkötésére és 

az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2019. július 15. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

146/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek 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 Zsombok Milán (sz:  an: ) és Király Nikolett 
(sz:  szül:  an:) 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 2/C. 2/7. szám alatti lakosok részére, mint lakást 
építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatása céljából a Balassagyarmat, 3183/7 
hrsz-ú 737 m2 alapterületű ingatlant biztosítja. 

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

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés f. pontja alapján a 
Balassagyarmat, 3183/7 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 Balassagyarmat 
3183/7 hrsz-ú ingatlanra szóló átruházási szerződést megkösse.  

 
Határidő: a szerződés megkötésére 2019. augusztus 15. 
Felelős: Medvácz Lajos  polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
147/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Balassagyarmat, Patvarci 20. tetőtér 8. ajtószám alatti  
lakásra fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról 

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

tetőtér 8. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást 
Benkó Tamásné (szül.:  an.: ) részére – költségelven – határozott időre 2019. augusztus 1. 
napjától kezdődően 2021. 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: 2019. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
148/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos döntés meghozataláról 

 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az 
egészségügyi alapellátásról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 6. számú 
mellékletében nevesített középiskolai iskolai-egészségügyi körzetekben az ellátást - 
előreláthatólag 2019. augusztus 1. napjától – nem közalkalmazotti jogviszony keretében 
foglalkoztatott főállású iskolaorvos alkalmazásával kívánja ellátni, hanem a szükséges 
végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező orvosokkal kötendő megbízási szerződés útján. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges 

egyeztetéseket folytassa le és a szerződéseket az érintettekkel a folyamatos iskola-egészségügyi 
ellátás érdekében kösse meg. 

 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
149/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  



„B” típusú meningococcus fertőzés megelőzésére szolgáló védőoltás önkormányzati 
támogatásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „B” típusú meningococcus 

fertőzés megelőzésére szolgáló, 80 darab Trumenba védőoltás beszerzésére a 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 3.) önkormányzati rendeletében  az Agyhártyagyulladás elleni 
védőoltás megnevezésű előirányzat terhére legfeljebb 2.120.000.- Ft összegű önkormányzati 
támogatást biztosít.  
 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a védőoltások beszerzésének, 
szállításának és az ahhoz kapcsolódó fizetési feltételeknek a részleteit tartalmazó megállapodást 
a legkedvezőbb árajánlatot tevő gyógyszertárral megkösse. 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
150/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

Balassagyarmat településrendezési eszközeinek részleges módosításáról  
(Nyírjes 8727/38 hrsz-ú földrészlet) 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állampolgári kezdeményezés 

nyomán, a Nyírjes, 8727/38 hrsz-u földrészlet övezeti besorolásának megváltoztatására az e 
határozat mellékletét képező tájékoztatási dokumentáció közzétételével teljes eljárást indít a város 
településrendezési eszközeinek részleges módosítására. 

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

Felelős:      Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2019. július 15. 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
151/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19 tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19 tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön 
benyújtásra a Balassagyarmat Városi Bölcsőde férőhely bővítése érdekében. 

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

szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

152/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a balassagyarmati 25. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

 
6.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

balassagyarmati 25. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület megnevezésű, 1582 m2 területű, 
természetben 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 3. szám alatt található ingatlant 
12.000.000,- Ft +ÁFA vételár ellenében tulajdonosától, a PLATERO97 Korlátolt Felelősségű 
Társaságtól (cégjegyzékszám: 12 09 006989; székhely: 2660 Balassagyarmat, Vak Bottyán utca 
12.; adószám: 22962045-2-12; képviselő: Sinágelné Czimer Erzsébet ügyvezető).  

 
7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés fenti tartalommal 

történő megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2019. július 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

153/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének  

módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

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

Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
154/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a balassagyarmati 1. és az 5. számú fogorvosi körzetek privatizálásával kapcsolatos 
döntés meghozataláról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az 

egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati 
rendelet 3. számú mellékletében megjelölt ellátási területtel rendelkező 1. és 5. számú fogorvosi 
körzeteket privatizálni kívánja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a praxisjog magánkézbe adásához szükséges 
lépéseket tegye meg. Ennek keretében készítse elő a praxisjog meghirdetésével kapcsolatos 
pályázatot, valamint a praxisjogot megszerző fogorvossal megkötendő feladatellátási szerződést. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

155/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti  

 lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 
41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást Balázs 
Margaréta (sz: ; an: ) részére – költségelven – 2019. február 1-től kezdődően 2021. január 31-
ig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig 
bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy a lakásbérleti szerződés megkötéséig a fennálló 
lakbértartozását kiegyenlíti, illetve a hulladékszállítási közszolgáltatóval kötött 
hulladékszállítási közszolgáltatási  szerződést megköti, és azt az önkormányzat részére 
bemutatja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőt terhelik. 

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
156/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 3. ajtószám alatti  
 lakás hasznosításáról 

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

41. B.  földszint 3. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást 
szakember elhelyezés céljából a Szent Erzsébet Idősek Otthona igazgatója által megjelölt 
munkavállalója részére határozott időre, 2019. augusztus 1. napjától kezdődően, 2022. július 31. 
napjáig, ezen időtartamon belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló foglalkoztatási 
jogviszonyáig, költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja. 

 
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőt terhelik. 
 
3.)  A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2019. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

157/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  
a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról 

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

költségvetési szerv vezetésére pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
 



5.) 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. 

 

6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: 2019. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

        Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
158/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

az Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciója 
és Cselekvési Tervének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Ifjúságpolitikai 

Koncepciója és Cselekvési Tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Ifjúságpolitikai Koncepció és Cselekvési Terv 

elfogadásáról értesítse az Ifjúsági Kerekasztal tagjait.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Ifjúságpolitikai Koncepció és Cselekvési 

Terv megvalósulásához szükséges lépések megtételére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

Határidő: 1-2. pontok: 2019. június 31., 3. pont. folyamatos 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
159/2019.(VI.27.)   h a t á r o z a t a  

a Balassa Sport Egyesület támogatásáról 
 
4.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassa Sport Egyesület részére 

800.000.- azaz: Nyolcszázezer forintos működési támogatást nyújt. 
 
5.) A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése. 

 
6.) 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. 

 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
160/2019.(VII.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat 68 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan használatba vételéről 



 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Magyar Állam tulajdonában 

és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kezelésében lévő, balassagyarmati 68. hrsz-ú 
ingatlan térítésmentes, határozatlan időre szóló használatba adását, orvosi rendelők saját forrásból 
történő kialakítása és működtetése céljából. 
 

2.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az orvosi rendelők kialakításával kapcsolatos költségek 
megtérítése nem érvényesíthető sem a tulajdonossal, sem a vagyonkezelővel szemben, illetve az 
átalakítások és beruházások költségei tulajdoni igényt nem keletkeztetnek. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlannak az 

önkormányzat részére történő használatba adásával kapcsolatos eljárás során Balassagyarmat 
Város Önkormányzata nevében teljes jogkörben eljárjon, és a szükséges intézkedéseket 
megtegye, okiratokat aláírja. 

 
Határidő: az EMMI tájékoztatására: 2019. augusztus 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
161/2019.(VII.26.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének  
módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. 
 

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

Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

162/2019.(VII.26.)   h a t á r o z a t a 
„Balassagyarmat-Nyírjesi víztározó rendszer” halgazdálkodási jogának  

haszonbérleti jogával kapcsolatos megállapodás megkötéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
tervezetben foglalt tartalommal megállapodást kíván kötni az Ipoly Erdő Zrt-vel, a Magyar 
Állammal, valamint a Magyar Országos Horgász Szövetséggel a 12-034-1-1 víztérkódszámon 
nyilvántartott „Balassagyarmat-Nyírjesi víztározó rendszer” halgazdálkodási vízterület 
halgazdálkodási jogának haszonbérlő általi - alhaszonbérbe adása esetén az alhaszonbérlő általi 
- gyakorlására és tótulajdonosok területhasznosítási/tóhasználati tevékenységére vonatkozóan. 

 
2.) Amennyiben a megállapodás valamennyi fél által aláírásra kerül, úgy Balassagyarmat Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja érvényesíteni az előhaszonbérleti jogát. 
 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

1.) pontban jelölt megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a bejelentésre: 2019. augusztus 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
163/2019.(VII.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Deák F. út 17. fsz. 2. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról szóló 84/2019.(IV.25.) számú határozat módosítására 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Deák F. út 17. 

fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról szóló 84/2019.(IV.25.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
„1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló, 
balassagyarmati 1649/2 hrsz-ú, természetben 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17. fsz. 2. 
szám alatt található földrészleten lévő 43 m2 alapterületű ingatlan 2 db helyiségének használatát 
szabaduló szoba kialakítása céljából az „az EFOP-3.3.7-17-2017-00056 azonosítószámú és 
„Szabadon, játszva - Informális és nem formális tanulási terek fejlesztése” elnevezésű projektben 
elnyert pályázat kötelező fenntartási időszakának végéig, 2025. december 31-ig engedélyezi a 
Balassagyarmati Tankerületi Központ számára, a határozat mellékletét képező megállapodás 
tervezet szerint, azzal a feltétellel, hogy a használati jogviszony megszűnését követően a 
Balassagyarmati Tankerületi Központ az ingatlant eredeti rendeltetésének megfelelő állapotba 
tartozik visszaállítani. 
 
2. A használat ellenértékeként a Képviselő-testület a jogviszony időtartama alatt az Önkormányzat 
és a Balassagyarmati Tankerületi Központ között 2017. január 01-től létrejött vagyonkezelési 
szerződés II/4. pontja alapján kötött, az ingatlanhasználattal kapcsolatban felmerülő költségek 
megosztásáról szóló háromoldalú megállapodásban meghatározott időtartamon túl, a Balassi 
Bálint Gimnázium tornatermének heti négy órás használati lehetőségét kéri biztosítani a helyi 
sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet szerinti 
városi civil szervezetek számára. 
 
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fenntartási időszak alatt a megállapodást rendes 
felmondással nem szüntetik meg. 
 
4.  A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
megállapodás aláírására.” 

 
Határidő: a Megállapodás, illetve a Tulajdonosi hozzájárulás aláírására: 2019. augusztus 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
164/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 

támogatás biztosításáról a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület részére a 
Sportcsarnok villamos hálózatáról történő leváláshoz 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000.- Ft, azaz Kétmillió forint 

összegű rendkívüli támogatást biztosít a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület részére 
a Kövi Pál Sportközpont és a műfüves pálya villamosenergia ellátásának a Sportcsarnokról történő 
leváláshoz. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fenti tartalommal 

történő aláírására. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



Határidő: 2019. augusztus 31. 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2019.(VIII.15.)  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 Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2018.(IV.13.) számú határozatát 
akként módosítja, hogy a határozat 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„A támogatás visszafizetésének ütemezése: 
- a támogatási összeg 45 %-a 2019. május 15. napjáig, 
- a támogatási összeg 55 %-a 2019. december 31. napjáig esedékes. 
A teljes támogatási összeg visszafizetésének végső határideje 2019. december 31. napja.” 
 

2.) A Képviselő-testület a pályázat sikeres befejezéséhez további 13.000.000.- Ft, azaz Tizenhárom 
millió forint összegben visszatérítendő támogatást biztosít az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 
részére, a 2019. évi költségvetési rendelet 8. mellékletének „Ipoly-táj kölcsön nyújtása Egy 
folyóban evezünk” kerete terhére. 
 

3.) A 2. pont szerint nyújtott támogatás visszafizetésének végső határideje 2019. december 31. napja. 
 

4.) 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. 

 

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 fenti tartalmú szerződés megkötésére és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  

2019/2020. 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 2019/2020. 
nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő 
Központi Óvoda alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi: 

 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 

2019/2020. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett 



létszám 

Központi Óvoda Csillag 28 fő 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 27 fő 

Játékvár Tagóvoda Piros 27 fő 

Kék 27 fő 

Sárga 27 fő 

Zöld 27 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 26 fő 

Pillangó 26 fő 

Cseperedő Tagóvoda Ficánka 26 fő 

 Hétszínvirág 27 fő 

 Micimackó 27 fő 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2019/2020. 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 

167/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

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

évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján a balassagyarmati székhelyű Helyi 
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: 
Dénes Andrea 2660 Balassagyarmat, Arany János u. 5/3. 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 2660 Balassagyarmat, Dózsa György u. 20/D. 
szám alatti lakosokat választja meg. 
 

2.) Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, a 
póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 



3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 
eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
elidegenítési és terhelési tilalom részleges feloldásához, jelzálog bejegyzéséhez,  

valamint kölcsönszerződés módosításához történő hozzájárulásról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nándori 
Péter (szül. hely és idő: ., a.n.: ) 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út 22. szám alatti lakos a 
Balassagyarmat, 2295 hrsz. alatt felvett, 1089 m2 területű, lakóház, udvar megnevezésű, 
természetben 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor utca 22. szám alatt található ingatlan 
Nándoriné Besnyi Antónia Ágnes (szül. hely és idő: ., a.n.: ) 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor 
út 22. szám alatti lakos tulajdonát képező ½ részét házassági vagyonközösség megszüntetése 
céljából megvásárolja és az ingatlan ezen része Nándori Péter nevére kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba. Ennyiben az elidegenítési és terhelési tilalmat feloldja. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 

Fundamenta Lakáskassza Lakás-Takarékpénztár Zrt. javára 4.600.000.- Ft és járulékai erejéig 
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba, Balassagyarmat Város Önkormányzatát követő ranghelyen. 

 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nándori 
Péterrel és Nándoriné Besnyi Antónia Ágnessel 2018. augusztus 29-én aláírt kölcsönszerződés 
akként kerüljön módosításra, hogy abban csak Nándori Péter szerepeljen adósként, változatlan 
szerződési feltételek mellett. 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására és 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a szerződés módosítására, valamint a hozzájárulások elkészítésére:  
 2019. szeptember 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2019. 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 2019. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan 
fenntartja; 

b) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2018. évben 
6.168.000.- 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: 2019. augusztus 26. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2019.(VIII.30.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. fsz. 5. szám alatti irodahelyiség 

 használatáról szóló használati megállapodás jóváhagyásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal (székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.sz., adószám: 
15789343-2-12) a határozat mellékletét képező használati megállapodás tervezetben foglalt 
tartalommal a Magyar Államkincstárral (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.sz, adószám: 
15329970-2-41) a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. fölszint 15. számú 
irodahelyiségre használati megállapodást kössön.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó okiratok aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: 2019. október 10. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester.  
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2019.(VIII.30.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló  

142/2019.(VI.27.) határozat módosításáról 
 
7.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 

hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 142/2019.(VI.27.) határozatát a határozat többi pontjának 
változtatása nélkül az alábbiak szerint módosítja: 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 
hrsz-ú, 477 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant - megtekintett 
állapotban –  ½ - ½  tulajdoni arányban Knyazoviczki Ádám (szül:.) és Knyazoviczkiné Fülöp 
Zsanett (szül: .) 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 19. szám alatti lakosok részére idegeníti el. 

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

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére 2019.szeptember hó 30. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2019.(VIII.30.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1 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 ingatlant a megtekintett 
állapotban, ½ - ½ tulajdoni arányban Knyazoviczki Ádám (szül: an. ) és Knyazoviczkiné Fülöp 
Zsanett (szül: ) 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 19. szám alatti lakosok részére az alábbi 
feltételekkel elidegeníti: 

a.) az ingatlan vételára 700,- -Ft/m2 + áfa, 
b.) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c.) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram 

közműhálózatra történő csatlakozás költségei a vevőket terhelik, 
d.) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4 

éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot 
kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e.) az ingatlan a Balassagyarmat 8711/2 hrsz-ú ingatlannal azzal a feltétellel vonható össze, 
hogy az összevonást követően az újonnan kialakult ingatlanra az önkormányzat javára a 
beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalmat kell kikötni és a földhivatali 
nyilvántartásba bejegyeztetni, 

f.) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli. 
 
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2019. szeptember hó 30. napjáig 

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

Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére 2019.szeptember hó 30. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2019.(VIII.30.)  h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

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

Könyvtár vezetésére - igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással - kiírt, nyilvános 
pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
A Képviselő–testület 2019. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig a Madách Imre 
Városi Könyvtár vezetésével Hoffman Pálnét bízza meg. 
 
Hoffman Pálné illetménye és vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 
alapján kerül megállapításra.  

 
a) Garantált illetménye (F 13): 188.795.-Ft 
b) Garantált bérminimumra való kiegészítés: 6.205.-Ft 
c) Magasabb vezetői pótlék az illetményalap 225%-a: 45.000.-Ft 
d) Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését: 51.600.-Ft 
e) Kulturális illetménypótlék: 28.400.-Ft 

 
MINDÖSSZESEN:  320.000.-Ft 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2019. szeptember 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 



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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának jóváhagyásáról 

 
3) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2018/2019. 

nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. október 15. 

Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

175/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 

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

Óvoda (OM 200635) 2019/2020. 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: 2019. október 15. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
176/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi  
költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1-8. számú 
mellékleteket - elfogadja. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
177/2019.(IX.26.)   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 2019/2020. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2020. 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

b.) az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek 
figyelembevételével - pályázatot ír ki, 

c.) a fenti célra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
2.500.000 Ft-ot biztosít. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2019. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás) 

2019. december 06. (a pályázat elbírálása) 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
178/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervéről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 

Vízellátó Rendszer vonatkozásában Balassagyarmat Város Önkormányzatának nevében a 
gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza: 

 
A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy készítse el és nyújtsa 
be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a 2020-2034. évekre vonatkozó 
beruházási terveket a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó rendszerre vonatkozóan, az alábbi 
feltételekkel:  
 
Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, illetőleg 
az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási rendszer 
beruházásait illetően. A szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a feladatok 
forrásának meghatározásánál a bérleti díj terhére betervezett munkákat kell figyelembe venni. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban szükségessé 

váló egyéb intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

179/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervéről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszer vonatkozásában Balassagyarmat Város Önkormányzatának nevében a 
gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza: 
 



A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy készítse el és nyújtsa 
be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a 2020-2034. évekre vonatkozó 
beruházási terveket a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi 
feltételekkel:  
 
A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően az 
önkormányzat csak a külső források és az esetleges pályázati források erejéig vállal 
kötelezettséget. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

180/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a 2019.évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásához önerő biztosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte pályázatot kíván benyújtani a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) 
pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 

 
2.) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 400.000 Ft önerőt biztosítja, az a 

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2019. évi költségvetésében elkülönítésre kerül. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
181/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-

Zs. 8. szám alatt lévő, balassagyarmati 1614. hrsz-on nyilvántartott, 1185 m2 alapterületű Madách 
Filmszínház, valamint a leltár szerint hozzá tartozó eszközök 2020. január 01. napjától 2021. 
december 31-ig terjedő üzemeltetésére a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír 
ki. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat érkezik a pályázati 
felhívásra, úgy a soron következő Képviselő-testületi ülésre döntés céljából terjessze be. 

 
3.) A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is 

eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást. 
 

4.) Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy azt két alkalommal meg kell ismételni. Ha 
az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
Határidő:  az első pályázat kiírására 2019. október 15. 



Felelős:  a pályázat kiírásáért  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
182/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Baltik F. u. 9.  fsz. 1. ajtószám alatti  
lakás további hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1480/A/1. hrsz-

ú, természetben 2660 Balassagyarmat, Baltik F. u. 9. fsz. 1. ajtószám alatt található, 62 m2 
alapterületű, két szoba komfortos lakást - a jelenlegi, megtekintett állapotban - pályázati eljárás 
keretében, licit útján elidegeníti, 5.000.000 Ft induló vételáron. 

 
2.) A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni, annak megtörténtét a szerződés 

aláírásával egyidejűleg igazolni. 
 

3.) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevő(ke)t terheli(k). 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén a pályázat nyertesével 
az adásvételi szerződést megkösse. 

 
5.) Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell 

ismételni. 
 

6.) Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
Határidő: a pályázat első kiírására: 2019. október 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
183/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Arany J. út 1. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti jogviszonyának 
rendezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. út 1. 

fsz. 2. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember 
elhelyezés céljából  

Szalókiné Dr. Kovács Krisztina (sz: , .; an: ) belgyógyász szakorvos részére, költségelvű 
lakbér megfizetése mellett, 2019. november 1-től kezdődően 2021. október 31-ig, ezen belül 
a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló munkaviszonyáig bérbe adja. 
 

A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:    2019. október 15. 

A szerződés megkötésére:  2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
184/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. 
 

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

Határidő: 2019. október 1. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a BADISZ VSE részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.300.000,- Ft, azaz: Egymillió-

háromszázezer forint összegű visszatérítendő támogatást biztosít a BADISZ VSE részére, az 
alábbi feltételek szerint: 
 

- a szerződés megkötésének határideje: 2019. szeptember 27., 
- a támogatási összeg a szerződéskötést követően, egyösszegben kerül átutalásra a 

BADISZ VSE számlájára, 
- a támogatás visszafizetésének biztosítására a támogatottnak biztosítékot kell adnia, 
- a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2019. december 31. napjáig esedékes. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. szeptember 27. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
186/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

Ifj. Dobó József emléktábla állításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 23-án, a Dobó 
családdal közösen emléktáblát kíván állítani ifj. Dobó József (1921-2007) csendőrtiszt emlékére, 
aki 1950-ben elsőként szökött meg a Recski kényszermunkatáborból. 

2.) Az emléktábla avatására a Balassagyarmat, Trikál-Hétvezér utca sarkán álló Hétvezér utca 24. 
számú ház Hétvezér utcai homlokzatán kerül sor. A 60x80 cm méretű, fekvő formátumú 
márványlapon az alábbi szöveg olvasható: 

 



 

 
3.) A táblaállítás költségeit Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Dobó család fele-fele 

arányban viseli. 
 
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 4. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

187/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a személyi használatra adott gépkocsi megvásárlásáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte hozzájárul ahhoz, hogy Medvácz 

Lajos polgármester a személyi használatában lévő, Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Trend típusú, NJX-
962 frsz-ú gépkocsit polgármesteri megbízatásának megszűnésekor 3.000.000 Ft vételár 
ellenében megvásárolja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert és az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős:  Csach Gábor alpolgármester, 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött helyi közlekedési 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és a KMKK Zrt. között létrejött, 2015. január 1. napjától hatályos, „Balassagyarmat 
város közigazgatási területén helyi közforgalmú, autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyú 
szerződés módosítását az alábbi tartalommal elfogadja: 

A szerződés 1. sz. melléklete, valamint a 3. sz. melléklete helyett az a kiegészítés kerül a 
szerződésbe, hogy „a szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeket (pl. pótdíj, jegy- és bérletár 
visszatérítése, utazási feltételek) a Szolgáltató - honlapján közzétett - hatályos 
Üzletszabályzata és Díjszabása tartalmazza, azzal, hogy sem Üzletszabályzatban, sem a 
Díjszabásban foglaltak nem sérthetik az Önkormányzatnak a szerződés 6. pontjában 
biztosított ármegállapító jogkörét". 



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

szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
189/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a bírósági ülnökök megválasztásáról 
 

1.) A Képviselő-testület a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény 215. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva a Balassagyarmati Járásbírósághoz a fiatalkorúak 
büntető ügyeiben eljáró ülnöknek  
 

- Borkó Edit (született:) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 44. 1./4. szám 
alatti, 

- Molnár János (született:) 2660 Balassagyarmat, Veres Pálné utca 44. szám alatti, 

- Telek Tibor (született:) 2660 Balassagyarmat, Szügyi út 49. szám alatti  
 
lakosokat megválasztja. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 
határozatot és a megválasztott ülnöknek a jelölést elfogadó nyilatkozatát a Balassagyarmati 
Járásbíróság Elnökének adja át és gondoskodjon a megválasztott ülnök részére a megbízólevél 
átadásáról. 
 

Határidő: 2019. október 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
190/2019.(IX.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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Balla 
Katalin Mária (született: ; anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat, Klapka György utca 21. szám 
alatti lakost, 2019. október hónaptól kezdődően 1 évi időtartamra. 

 
2.) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

megállapításra. 
 

3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: 2019. október 04. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

191/2019.(IX.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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti dr. Dely 
Diána (született: , ; anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat Kossuth Lajos út 4-6 II/3. szám alatti 
lakost 2019. október hónaptól kezdődően 1 év időtartamra.  

 
2.) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

megállapításra. 
 

3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 04. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
192/2019.(IX.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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Bagyal 
Anett (született: , .; anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat, Kondor Ernő út 3. szám alatti lakost 
2019. október hónaptól kezdődően 1 év időtartamra. 

 
2.) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

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

 
Határidő: 2019. október 04. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
193/2019.(IX.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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Rados 
Zsófia (született: , .; anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat, Ipolypart utca 55. D Épület 1.emelet 
4. ajtószám alatti lakost 2019. október hónaptól kezdődően 1 év időtartamra.  

 
2.) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

megállapításra. 
3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 04. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
194/2019.(IX.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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Kósa 
Bernadett (született: , .; anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat, Temető utca 6. 2.a szám alatti 
lakost 2019. október hónaptól kezdődően 1 év időtartamra. 

 
2.) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

megállapításra. 
 

3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 04. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
195/2019.(IX.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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Czank 
Leonóra (született: .; anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 30. szám alatti lakost 
2019. október hónaptól kezdődően 1 év időtartamra. 

 
2.) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

megállapításra. 
 

3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. október 04. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
196/2019.(IX.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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Liptai 
Mária (született: .; anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat, Huszár Aladár út 23. szám alatti lakost 
2019. október hónaptól kezdődően 1 év időtartamra. 

 
2.) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

megállapításra. 
 

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



Határidő: 2019. október 04. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
197/2019.(IX.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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti dr. 
Bárány Dávid (született: ; anyja neve: ) 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 40. I/2. 
szám alatti lakost 2019. október hónaptól kezdődően 1 év időtartamra. 

 
2.) Az ösztöndíj nem szociális alapon kerül megállapításra. 

 
3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 04. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
198/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 2. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 2. ajtószám 

alatti, 97,1 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Farkas Vilmos, és élettársa Baranyi Georgina 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 

 
3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 

víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 
 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 



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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
199/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 2. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 2. ajtószám 

alatti, 94,4 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Petrovicsné Telek Zsuzsanna, és férje Petrovics Dávid 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
200/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. félemelet 1. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. félemelet 1. ajtószám 

alatti, 67,4 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Klagyivik Dóra, és élettársa Fekete Gábor 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 



használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

201/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 5. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 5. ajtószám 

alatti, 61,8 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Vas Felícia, és élettársa Blaskó Lajos László 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
202/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 1. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 1. ajtószám 

alatti, 58,9 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Chikán Péter, és élettársa Szeles Mónika 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: A kiértesítésre: 2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
203/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 1. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 1. ajtószám 

alatti, 56,6 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Kósa József, és felesége Kósa Bernadett 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 



3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
204/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 4. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 4. ajtószám 

alatti, 55,1 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Bernáth Klára, és élettársa István Károly 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

205/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 5. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról  
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 5. ajtószám 

alatti, 50,4 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Mészáros János, és élettársa Pusztai Vanessza 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

206/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 
a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 3. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27. 1. emelet 3. ajtószám 

alatti, 49,8 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Gúth Eszter 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 

 
3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 

víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 
 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 



5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
207/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 4. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 4. ajtószám 

alatti, 37,3 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Viktor Kinga 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
208/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 3. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról  

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 3. ajtószám 

alatti, 37,1 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

dr. Paróczi Dorina 

részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 



 
2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 

a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges. 

 
5.)  A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre:2019. október 15. 

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. október 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
209/2019.(IX.26.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évben, Magyarország 
Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján 

 
 „Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti 

Nagy Béláné óvodapedagógust 
Hugyecz Dorián István általános iskolai tanítót 
Szalay Éva középiskolai tanárt 

 
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti  

Zolnyánszki Zsolt rendezvényszervező, galériavezetőt 
Bauer Józsefet, a Balassagyarmati Zsidó Hitközség elnökét és a Kertész István 
Alapítvány kuratóriumi elnökét 

 
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti  

Dr. Vankó Éva osztályvezető főorvost 
Lotharidesz Tiborné gyógyfoglalkoztató szakasszisztenst 

 
„ Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti 

Ulveczki Edina testnevelő tanárt 
Hegedűs Henrik újságíró, olimpiakutatót 

 
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti 

Kalmárné Hegedűs Ildikó nyugdíjas kisgyermekgondozó nevelőt 
Farkas Ildikó a Szent Erzsébet Idősek Otthona szakácsát 

 
„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti 

Szabó Bernadett kiemelt fővizsgálót 
 
 „Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti  

Ódor Barnabás 
Blaskó Dominik 



Pesti Anna Rozália 
Siket Anna 
Péter Dorina 
Szeghalmi Anna Katalin 
Tóth Imola 
Nagy Sára 
Ádám Dalma Luca 
Pásztor Alíz 
Almásy Rebeka 
Szorcsik Ádám 
Erdélyi Anna 
Kokavecz Máté 
Borbás Liliána tanulókat 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására. 
 
Határidő: 2019. október 23. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

210/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású alpolgármesterének 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású alpolgármesterévé Huszár Péter Pál 2660 
Balassagyarmat, Jószív u. 35. szám alatti lakost választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
211/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 

Csach Gábor Lóránt polgármester illetményének megállapításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f.) pontja alapján Csach 
Gábor Lóránt polgármester illetményét 2019. október hó 14. napjától bruttó 698.000.-Ft/hó, 
azaz: Hatszázkilencvennyolcezer forint összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

212/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Csach Gábor Lóránt polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Csach Gábor 
Lóránt polgármester költségtérítését  2019. október hó 14. napjától bruttó 104.700.-Ft/hó, azaz: 
Egyszáznégyezer-hétszáz forint összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

213/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város főállású alpolgármestere illetményének megállapításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (1) bekezdésében foglaltak 
alapján Huszár Péter Pál főállású alpolgármester illetményét 2019. október hó 21. napjától havi 
bruttó 628.200.-Ft-ban, azaz: Hatszázhuszonnyolcezer-kétszáz forintban állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

214/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város főállású alpolgármestere költségtérítésének megállapításáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (3) bekezdésében foglaltak 
alapján Huszár Péter Pál főállású alpolgármester költségátalányát 2019. október hó 21. napjától 
tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 94.200.-Ft-ban állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
215/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 

az Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági és Családügyi 

Bizottság  
elnökének: Bárányné Dr. Balázs Mária képviselőt, 
tagjainak: Szedlák Sándor, 
 Lombos István és 
 Frankó Viktória képviselőket 
nem képviselő tagjának: Jónás Gábort (Pikuli), 
 Kepes Anitát és 
 Lombos Mártonnét választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
216/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 

a Városüzemeltetési Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városüzemeltetési 

Bizottság  
elnökének: Münzberg Gusztáv képviselőt, 
tagjainak: Reznicsek Ferencné, 
 Hajnal Sándor és 
 Gyenes Szilárd képviselőket 
nem képviselő tagjának: Fényes Balázst, 
 Márton Istvánt és 
 Bojtos Istvánt választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
217/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 

a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 

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

elnökének: Dr. Szabó Géza képviselőt, 



tagjainak: Győri János és 
 Bárányné Dr. Balázs Mária képviselőket 
nem képviselő tagjának: Keviczky Richárdot és  
 Pulay Lászlót választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 

Felelős: : Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság  
elnökének: Frankó Viktória képviselőt, 
tagjainak: Szedlák Sándor, 
 Münzberg Gusztáv és 
 Reznicsek Ferencné képviselőket 
nem képviselő tagjának: Medvácz Lajost, 
 Siket Bélát és 
 Benkó Tamást választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
219/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 

a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 

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

elnökének: Lombos István képviselőt, 
tagjainak: Reznicsek Ferencné és  
 Frankó Viktória képviselőket 
nem képviselő tagjának: Palik Ferencet és 
 Izsák Erikát választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Medvácz Lajos Ferenc polgármester végkielégítésének megállapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdés alapján Medvácz Lajos Ferenc leköszönő 
polgármester végkielégítését hat havi illetményének megfelelő összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

221/2019.(X.31)  h a t á r o z a t a 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
 Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő 

tagdelegálásról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába Csach Gábor polgármestert, akadályoztatása esetére Huszár Péter alpolgármestert 
delegálja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a határozat 
megküldésével tájékoztassa. 

 
Határidő:  2019. november 15. 
Felelős:    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2019.(X.31)  h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon, valamint 

Balassagyarmat Város Alpolgármestere mobiltelefon használatának 
engedélyezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése terhére 

legfeljebb 7.500.000.- Ft összeg erejéig személygépkocsit vásárol, melyet megbízatásának 
időtartamára Csach Gábor polgármester rendelkezésére bocsát, személyes használatra. A 
Képviselő-testület engedélyezi a gépkocsi belföldi és külföldi hivatalos úton történő, valamint 
magáncélú használatát is. 

 
2.) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester megbízatásának időtartamára egy – egy 

mobiltelefont bocsát rendelkezésükre, melyek előfizetői díját, közterheit, költségeit a 
költségvetéséből biztosítja. 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a szükséges 

intézkedések megtételéről. 
 



Határidő:   2019. december 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

 Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

223/2019.(X.31)  h a t á r o z a t a 
a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. I. emelet 5. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1. emelet 5. ajtószám 

alatti, 61,8 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

Hegedűs László 
részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI. 30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges.  

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

Határidő: A kiértesítésre:2019. november 4. 
A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. november 08. 

Felelős: Csach Gábor polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

224/2019.(X.31)  h a t á r o z a t a 
a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. I. emelet 3. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. I. emelet 3. ajtószám 

alatti, 37,1 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást – a leltár szerinti berendezési 
tárgyakkal együtt - határozott időre, 2019. november 1. napjától számított két éves időtartamra 

dr. Dely Diána 
részére az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében bérbe adja. 
 

2.) A lakás használatáért e jogviszony tartama alatt bérleti díjat nem kell fizetni, azonban amennyiben 
a bérlő a lakhatási támogatásra vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget, az ingatlan 
használatának teljes időtartamára Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat 



tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI. 30.) rendeletében 
meghatározott mértékű bérleti díjat tartozik megfizetni. 
 

3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos minden költség (így különösen a fűtés, áram, 
víz, szemétszállítás, közös költség) a bérlőt terheli. 

 
4.) A bérlő a lakásban található, leltár szerinti berendezési tárgyak állagának megóvása, megfelelő 

állapotának biztosítása érdekében 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint összegű biztosítékot 
tartozik megfizetni a bérleti szerződés aláírásáig, ennek megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges.  

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

Határidő: A kiértesítésre:2019. november 4. 
A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2019. november 08. 

Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

225/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Tanácsába történő tagdelegálásról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Kistérség 

Többcélú Társulása Tanácsába Csach Gábor polgármestert, akadályoztatása esetére Huszár 
Péter alpolgármestert delegálja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról Balassagyarmat Kistérség Többcélú 

Társulását a határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
226/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház hasznosítására kiírt 
pályázat elbírálásáról 

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

Zsilinszky út 8. szám alatti, 1614 hrsz.-on nyilvántartott, 1185 m² alapterületű ingatlanon lévő 
Madách Filmszínház és a hozzá tartozó álló- és fogyóeszközök 2020. január 01. napjától 2021. 
december 31-éig szóló üzemeltetésére – pályázati eljárás eredményeként - üzemeltetési 
szerződést köt az UNIBÉ Kft.-vel (képviseli: Rigó Márton László ügyvezető; székhely: 2660 
Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 8.; adószám: 22733258-2-12). 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2019. december 20. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

227/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 33. szám alatti, 1533/A/2. hrsz-ú helyiség biztosításáról 

Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségiek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX törvény 80. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a kizárólagos tulajdonát képező, 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 33. szám alatti, 1533/A/2. hrsz-ú, 65 m2 alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget a 2024. évi választásokig térítésmentesen használatba adja, 
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére az önkormányzati feladat 
ellátásához. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a használati szerződés megkötésére. 

 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. december 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasház Alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1583. hrsz-ú, 

Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasház alapító okiratát a határozat mellékletét 
képező tervezet szerint módosítja. 

 
2.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

229/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasház közös képviselőjének 

megválasztásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1583. hrsz-ú, 

Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasház közös képviselőjének Garamvölgyi Mónika 
egyéni vállalkozót (székhely: 2660 Balassagyarmat, Achim A. u. 6-8.) választja meg, 2019. 12.01. 
napjától kezdődő, határozatlan időtartamra. 

 
2.) A Képviselő-testület a közös képviselő díjazását 1.600,- Ft/albetét/hó összegben fogadja el. 

 
3.) A Képviselő-testület a Társasház Centrál Takarék Szövetkezetnél vezetett, 63600708-17024475 

számú bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlására Garamvölgyi Mónika közös képviselőt 
önállóan jogosítja fel. 



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

Határidő: 2019. december 01. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
230/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasházban fizetendő közös költség és 
szolgáltatási díjak meghatározásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1583. hrsz-ú, 

Balassagyarmat, Rákóczi út 25. szám alatti Társasházban fizetendő közös költséget az alábbiak 
szerint fogadja el: 

− Bérlők által fizetendő közös költség összesen: 190,-Ft/m2/hó 

− Üres albetétek közös költsége:     52,-Ft/m2/hó 

− Felújítási alap:       20,-Ft/m2/hó. 
 

2.) A Képviselő-testület a társasház által szolgáltatott  

− melegvíz felfűtés díját 1000,-Ft/m3, 

− fűtés díját 15,-Ft/kwh 
összegben határozza meg, azzal, hogy a díjak fűtési idény végétől számított 60 napon belül a 
ténylegesen mért mennyiségek szerint elszámolásra kerülnek. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: 2019. december 01. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
231/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasház Alapító okiratának módosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1582 hrsz-ú, 

Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasház alapító okiratát a határozat mellékletét 
képező tervezet szerint módosítja. 

 
2.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

232/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasház közös képviselőjének 

megválasztásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1582. hrsz-ú, 

Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasház közös képviselőjének Garamvölgyi Mónika 
egyéni vállalkozót (székhely: 2660 Balassagyarmat, Achim A. u. 6-8.) választja meg, 2019. 12.01. 
napjától kezdődő, határozatlan időtartamra. 

 
2.) A Képviselő-testület a közös képviselő díjazását 1.600,- Ft/albetét/hó összegben fogadja el. 

 
3.) A Képviselő-testület a Társasház Centrál Takarék Szövetkezetnél vezetett, 63600708-17024482 

számú bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlására Garamvölgyi Mónika közös képviselőt 
önállóan jogosítja fel. 

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

 
Határidő: 2019. december 01. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

233/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasházban fizetendő közös költség és 

szolgáltatási díjak meghatározásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1582 hrsz-ú, 

Balassagyarmat, Rákóczi út 27. szám alatti Társasházban fizetendő közös költséget az alábbiak 
szerint fogadja el: 

− Bérlők által fizetendő közös költség összesen: 160,-Ft/m2/hó 

− Üres albetétek közös költsége:     42,-Ft/m2/hó 

− Felújítási alap:       20,-Ft/m2/hó 
 

2.) A Képviselő-testület a társasház által szolgáltatott 

− melegvíz felfűtés díját 1000,-Ft/m3, 

− fűtés díját 15,-Ft/kwh 
összegben határozza meg azzal, hogy a díjak fűtési idény végétől számított 60 napon belül a 
ténylegesen mért mennyiségek szerint elszámolásra kerülnek. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: 2019. december 01. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

234/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2020. évi felújítási tervének jóváhagyásáról 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok 2020. évi felújítások jóváhagyásáról szóló tervet az alábbiakban rögzített sorrend szerint 
fogadja el: 

 
1. Madách liget 14/1., IV/2. gázfűtés rendszer bővítése 
2. Rákóczi fejedelem út 23. I/4. fürdőszoba felújítása 
3. Kossuth Lajos u. 50. szám alatti társasház pince- és tetőjavítása 
4. Patvarci u. 1. Társasház keleti szennyvízvezeték helyreállítása 
5. Szabó püspök u. 31. TT/1- TT/2. lakásokban gázfűtés kialakítása 
6. Dózsa György u. 41. külső utcafronti nyílászárók cseréje 
7. Rákóczi fejedelem útja 107. „Csillagház” tetőszerkezet javítása, tetőhéjazat cseréje 
8. Rákóczi fejedelem útja 57. tetőszerkezet javítása és bádogvápa- fedés javítása 
9. Rákóczi fejedelem útja 33. (Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája) villanyóra 

áthelyezése 
10. Bajcsy- Zsilinszky u. 10. (volt CBA) gázvisszaállítása 
11. Szent Imre u. 1/A TT. 2. fürdőszoba felújítása 
12. Zichy u. 7. fsz. 1-2. lakásokban gázfűtés kialakítása 

 
2.) Az 1. pontban felsorolt ingatlanok felújítására a Képviselő- testület bruttó 33.000.000.- Ft-ot különít 

el saját bevételből. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési 
rendeletében szerepeltesse a megállapított összeget. 

 
3.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kivitelezések befejezésére: 2020. november 30. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

235/2019.(XI.28.)   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 
2020. 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 2020. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 

Készítette: Jóváhagyta: 

Dátum: 2019. november21. Dátum: 2019. november 22. 

  

  

Bácskai Katalin dr. Varga Andrea 

  belső ellenőr 
 

jegyző 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely: 3100 
Salgótarján, Mártirok út 1.) között Balassagyarmaton, 2017. május 15. napján létrejött 
együttműködési megállapodás módosítását az alábbi tartalommal elfogadja: 
 

- Az együttműködési megállapodás 1. és 11. pontban megjelölt időszak 2017-2022-re,  
- a 7. pontban megjelölt időszak 2018-2023-ra, 
- a szerződés megszűnésének 15. pontban megjelölt időpontja pedig az Alapítvány által 

készített, 2024. évről szóló beszámoló Önkormányzat által történő elfogadására változik. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő:  2019. december 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

237/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
 emlékhely elhelyezésére szolgáló terület biztosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kertész István 

Alapítvány Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2200/2. hrsz-ú játszótér 
megnevezésű ingatlanon Kovács Gábor É1 12-0037 okl. építészmérnök által készített terv alapján 
emlékhelyet építsen az alábbiak szerint: 
 

a.) az emlékhely kiépítésének költsége, gondozása, karbantartása a Kertész Alapítványt 
terhelik, 

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

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

felhatalmazza a terület igénybevételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 
 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

238/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 3167/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, 

hogy a VITALITÁS Sportegyesület (nyilvántartási szám: 12-02-0000372; székhely: 2660 
Balassagyarmat, Rákóczi út 50.; képviselő: Honti Attila elnök) a Balassagyarmati Helyi Közösség 
által meghirdetett Közösségi terek című TOP-7.1.1-16-H-088-2 pályázat keretében a 
balassagyarmati 3167/13. hrsz-ú ingatlanon az építési szabályok betartásával beruházást 
végezzen (tetőszerkezet felújítása, palafedés kicserélése cserepes lemezre, a rétegelt lemezből 



készült födém szigeteléssel ellátása), azzal a feltétellel, hogy fizetési, megtérítési igényt a 
tulajdonossal szemben a beruházással kapcsolatban semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2019. december 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

239/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 11. hrsz-ú, Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. utca 7. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, 

hogy a Kiss Árpád Nevelési Alapítvány (székhely: 2600 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs u. 7.) a 
Balassagyarmati Helyi Közösség által meghirdetett Közösségi terek című TOP-7.1 1-16-H-088-2 
pályázat keretében a balassagyarmati 11. hrsz-ú, természetben Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
szám alatt található ingatlanon az építési szabályok betartásával beruházást végezzen (esővíz 
elvezetés, térburkolás), azzal a feltétellel, hogy a tulajdonossal szemben a beruházással 
kapcsolatban semmilyen fizetési, megtérítési igénnyel nem léphet fel. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2019. december 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

240/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
Pál István népművész köztéri szobra felállításának támogatásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban hozzájárulását adja Pál 
István népművész egész alakos köztéri bronzszobrának felállításához: 
 

1.) Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, és a Zöld Csiga program keretében 
megújuló Gregori park (27. hrsz.) területén felállításra kerüljön az egész alakos bronzszobor. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükségessé válik más 

helyszín kijelölése a szobor felállításához, azt a vonatkozó jogszabályok (HÉSZ) 
figyelembevételével megtegye. 

 
3.) Az Önkormányzat hárommillió forintos támogatást nyújt a szobor felállításának költségeihez 

Raffay Dávid szobrász 1:1 agyagmodelljének elkészítéséhez. 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2019. december 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

241/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Patvarci út 20. tetőtér 7. ajtószám alatti  

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

20. tetőtér 7. ajtószám alatti 50 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást dr. Jóna 
András (szül. név:  szül. hely, idő:, an.: ), részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 
határozott időre 2020. január 1. napjától kezdődően 2024. december 31. napjáig, ezen 
időtartamon belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló munkaviszonyáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a lakásbérleti szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2019. december 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
242/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Szent Imre út 1/B. tetőtér 1. ajtószám alatti  
 lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szent Imre út 

1/B. tetőtér 1. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Koncsok 
Leila (szül. név: , szül. hely, idő: )  részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, határozott 
időre, 2020. január 1. napjától kezdődően 2021. június 15. napjáig, ezen időtartamon belül a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál fennálló munkaviszonyáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a lakásbérleti szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2019. december 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

243/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti  

lakás lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szontágh Pál út 

12. fsz. 1. ajtószám alatti 60 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást szakember 
elhelyezés céljából, önkormányzati érdekből:  

 
Dr. Frankfurter Márta (sz:.; an:) infektológus szakorvos, fertőző osztály osztályvezető főorvosa 
részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2019. október 1-től kezdődően 2021. 
szeptember 30-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló 
munkaviszonyáig bérbe adja. 
 



A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A szerződés megkötésére:  2019. december 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

244/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 1377. hrsz-ú, Dózsa György u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó  

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, 

hogy a Dózsa György Általános Iskola (2600 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.) a Tesco- „Ön 
választ, mi segítünk!” pályázat keretében a balassagyarmati 1377. hrsz-ú, természetben 
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. szám alatt található ingatlanon fejlesztési munkákat végezzen 
(aszfaltjátékok festése az udvar betonozott részére, egy álló ivókút kiépítése), azzal a feltétellel, 
hogy a tulajdonossal szemben a beruházással kapcsolatban semmilyen fizetési, megtérítési 
igénnyel nem léphet fel. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2019. november 29. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

245/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Zöld Csiga pályázat megvalósításához szükséges területvásárlásról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöld Csiga - Balassagyarmat 
zöldterületeinek megújítása című, TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00002 számú nyertes pályázata 
megvalósítása érdekében az alábbi területvásárlásról határoz: 
 

1.) Az önkormányzat megvásárol Zsemberi Ferenc 2621 Verőce, Faluföle utca 3. szám alatti lakos 
kizárólagos tulajdonában álló, balassagyarmati 344/14. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanból a Zöld Csiga pályázat megvalósításához a csatolt tervlap alapján 
szükséges, maximum 1000 m2 nagyságú területet, legfeljebb 10.000,- Ft/m2, azaz: Tízezer 
forint/négyzetmétervételár ellenében. 

 
2.) Az önkormányzat vevőként vállalja az adásvétellel járó összes költség megfizetését. 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

246/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásáról 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásának aktuális helyzetéről szóló 
polgármesteri tájékoztatót elfogadja, egyúttal kezdeményezi a feladatellátás megvalósításához 
rendelkezésre álló határidő meghosszabbítását a Nógrád Megyei Kormányhivatalnál. 

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

intézkedéseket tegye meg.  
 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

247/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
egyes kormányzati beruházások elmaradásából felszabaduló források megpályázásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a főváros, több fővárosi kerület és 

néhány megyeszékhely által felmondott, kormányzati támogatással tervezett nagyberuházás 
elmaradása miatt esetlegesen felszabaduló központi forrásokra igényt nyújt be Balassagyarmat 
város közfeladatainak javítása, szolgáltatásainak bővítése érdekében.  

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy ezen forrásokat az azokhoz tartozó 

bármely célra (gazdaságfejlesztési, egészségügyi, infrastrukturális, turisztikai, kulturális és sport, 
környezetvédelmi stb.) fel tudja használni. 

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

 
Határidő: 2019. december 20. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

248/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  

felügyelő bizottsági tagjaival kapcsolatos döntésről 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. decemberében tartandó 
képviselő-testületi ülésen újra kívánja tárgyalni a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság felügyelő bizottságának tagjaival kapcsolatos döntését. 
 
Határidő: 2019. december 31 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

249/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28. napjától 
számított öt éves, meghatározott időtartamra a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának tagjaivá: 

 
- Palik Ferenc (a.n.:) 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. I. em. 5. szám alatti lakost, 
- Bárányné dr. Balázs Mária (a.n.:) 2660 Balassagyarmat, Trikál u. 9. szám alatti lakost és  
- Szikora Péter (a.n.:) 2699 Szügy, Toldi út 13.szám alatti lakost  
választja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 

bizottságának 2019.11.27. napjától 2019.11.28. napjáig tett intézkedéseit jóváhagyja. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a Balassagyarmati Városfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a felügyelő bizottság tagjainak 
cégnyilvántartásban való feltüntetéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: a 3. pont tekintetében 2019. december 28. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

Oravecz István ügyvezető 
 
 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

250/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  

alapító okiratának módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a határozat mellékletét képező alapító okirat 
módosítás tervezetnek megfelelően módosítja. 

 
2.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot elfogadja. 
 
3.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: a 2. pont tekintetében 2019. december 28. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

Oravecz István ügyvezető 
 
 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

251/2019.(XI.28.)   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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Baranyi 
Boglárka (született:.; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Nagy Iván utca 13/A szám alatti 
lakost, 2019. december hónaptól kezdődően 1 évi időtartamra. 

 
2.) A 11/2015.(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

megállapításra. 
 
3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: 2019. december 06. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
252/2019.(XI.28.)   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, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Szeles 
Mónika (született:; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27 1. em. 1. szám 
alatti lakost 2019. december hónaptól kezdődően 1 év időtartamra.  

 
2.) A 11/2015.(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 

megállapításra. 
 

3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. december 06. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

253/2019.(XI.28.)   h a t á r o z a t a 
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos intézkedésekről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, mint a Gyarmati Média 

Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. (Cégjegyzékszám: 12 09 006305; székhely: 2660 
Balassagyarmat, Rákóczi út 50.) alapítója, az összeférhetetlenségi- és személyi kérdések, eszköz- 
és helyiséghasználatok viszonyainak tisztázása érdekében elrendeli a társaság belső vizsgálatát. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) 
rendelet 43. §-a alapján hat főből álló ideiglenes bizottságot hoz létre a Gyarmati Média 
Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. - 1. pontban megjelölt kérdésekre vonatkozó - belső 
vizsgálatának lefolytatására /a továbbiakban: Vizsgáló bizottság/. A Vizsgáló bizottság két tagját a 
FIDESZ-KDNP, két tagját a SZAB, további két tagját a Felügyelő Bizottság tagjai közül a 
polgármester jogosult kijelölni, legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított 8 napon belül. 
A képviselő-testület legkésőbb 2019. decemberi rendes ülésén dönt a Vizsgáló Bizottság tagjairól 
és elnökéről. 

 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

 /: Csach Gábor :/ /: 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 

254/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: a kiértesítésre: 2019. december 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
255/2019.(XII.19.)   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 2020. 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:   Csach Gábor polgármester 
Határidő: kiértesítésre 2020. január 15. 

           3. pontban: folyamatos 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

256/2019.(XII.19.)   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 2020. 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:    Csach Gábor polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2020. január 15. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

257/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat Kirendeltsége  

2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi 
Szervezete) 2019. évre vonatkozó beszámolóját. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

258/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására  
 

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: 2019. december 31.  
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

259/2019.(XII.19.)   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 – 2020. január 1. napjától kezdődően 2020. december 31. napjáig - 
ezen belül is a fogorvosi alapellátásban történő helyettesítés időtartamára - 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 2020. január 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

260/2019.(XII.19.)   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- az alábbi 
feltételekkel adja használatba:  

a) a terület használata határozott időtartamra: 2020. január 01-től kezdődően 2024. év december 
hó 31-ig szól,  

b) az Egyesület köteles a használt ingatlan állagmegóvásáról, a terület tisztán tartásáról, 
kaszálásáról gondoskodni, valamint 4.320.-Ft/év + Áfa összegű díjat fizetni, 

c) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből 
felmondhatja, 

d) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle 
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt és köteles a használt 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 2020. január 15. 
Felelős:    Csach Gábor  polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

261/2019.(XII.19.)   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, 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december 
hó 31. napjáig. 

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

ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Csach Gábor polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2020. január 15. 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

262/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti 201/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Salgótarjáni 

Szakképzési Centrum (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.sz.) a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, Salgótarjáni Szakképzési Centrum vagyonkezelésében álló, 
Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.szám alatti, 201/3. hrsz-ú ingatlanon beruházást végezzen (tető 
felújítás, tetőtér beépítés) azzal, hogy a tulajdonossal szemben a beruházással kapcsolatban 
megtérítési igénnyel nem léphet fel. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt épület 

tekintetében a beruházásra fordított összegre tekintettel 10 évre eltekint a Salgótarjáni Szakképzési 
Centrumot terhelő visszapótlási kötelezettség teljesítésétől.  

 
3.) A Salgótarjáni Szakképzési Centrum a beruházás befejezését követően Balassagyarmat Város 

Önkormányzata felé bizonylatokkal igazolni tartozik a beruházás, felújítás értékét.  

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

Határidő: a kiértesítésre 2020. január 15. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
263/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Madách liget 17. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 

17. IV. emelet 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 298/9/A/17) 50 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást Oláhné Berki Erzsébet (szül. név:  szül. hely, idő: ; an.: ), lakcíme: szám 



alatti lakos részére pályázati eljárás nélkül per-, igény- és tehermentesen elidegeníti az alábbi 
feltételekkel: 

 
a) A vételár 4.400.000.- Ft, azaz: Négymillió-négyszázezer forint, melyet egyösszegben, az 

adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni, annak megtörténtét a szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolni szükséges.  

 
b) A vevő az általa bérelt, Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 5. ajtószám alatti lakást az 

adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül tisztán, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban köteles visszaadni az önkormányzat részére.  
 

c) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

 

d) Fenti ajánlatát a Képviselő – testület 2020. 01. 31. napjáig megkötendő adásvételi szerződés 
esetén tartja fenn. 

 
2.) Amennyiben Oláhné Berki Erzsébet (szül. név: ; szül. hely, idő:  an.: ) nem fogadja el az 1. pontban 

részletezett ajánlatot, illetve az adásvételi szerződés megkötésére 2020. 01. 31. napjáig nem kerül 
sor, akkor Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keretében 4.400.000.- Ft induló 
vételáron elidegenítésre meghirdeti a fenti ingatlant. 

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

Határidő:  a kiértesítésre: 2019. december 31. 
     az adásvételi szerződés megkötésére: 2020. január 31. 
     a pályázat kiírására: 2020. február 15. 

Felelős:    Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

264/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló  

46/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Madách 
Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló 46/2013. (XII. 23.) önkormányzati 
rendeletet felülvizsgálta és akként dönt, hogy a beiratkozási díjat és az adható kedvezményeket a 
hatályos rendelet szerinti összegben állapítja meg. 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, 1036/71 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanból  

területrész használatba adásának kezdeményezéséről 



 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kezdeményez a Magyar Állam tulajdonában és a  Dr. 

Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet vagyonkezelésében lévő, Balassagyarmat, 1036/71. hrsz. 
– kórház megnevezésű – ingatlanból a Szontágh Pál utcával határos részen kialakított, jelenleg 
fizetős parkoló területének Balassagyarmat Város Önkormányzata részére történő térítésmentes 
használatba adását, közforgalom részére megnyitott parkoló kialakítása céljából. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja a közforgalom céljára szolgáló parkoló kialakításával kapcsolatos 
költségeket. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanrész 
használatba adásával kapcsolatosan kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézettel, mint vagyonkezelővel és a tulajdonost képviselő Állami Egészségügyi 
Ellátó Központtal. 

 
Határidő: a tárgyalás megkezdésére: 2020. január 15. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

266/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
Vizsgáló Bizottság létrehozásáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Kommunikációs 

Nonprofit Közhasznú Kft. (Cégjegyzékszám: 12 09 006305; székhely: 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi út 50.) működésének vizsgálatára hat főből álló Vizsgáló Bizottságot hoz létre.  

 

2.) Képviselő-testület a Vizsgáló Bizottság 
elnökének:   Münzberg Gusztáv képviselőt, 

tagjainak:   Bárányné dr. Balázs Mária képviselőt, 

    Gyenes Szilárd képviselőt 

    Szedlák Sándor képviselőt 

nem képviselő tagjainak:  
  Polacsek Béla 2660 Balassagyarmat, Bástya u. 13. szám alatti lakost és 

Petró György 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 98-126. C. lház. 2. em. 7. szám 

alatti lakost választja meg. 

 

3.) A Vizsgáló Bizottság feladatait a képviselő-testület az alábbiakban határozza meg: 
a) összeférhetetlenség vizsgálata az ellenőrzött társaság munkavállalói tekintetében; 
b) eszköz- és helyiséghasználatok viszonyainak tisztázása  

 

4.) Vizsgálandó időszak: 2017. január 01-2019. december 31. 
 

5.) A Vizsgáló Bizottság jogosult szakértőt igénybe venni a vizsgálat lefolytatásához. 
 

6.)  A képviselő-testület felkéri a Vizsgáló Bizottság elnökét, hogy a feladatának elvégzéséről szóló 
jelentést legkésőbb 2020. február 14. napjáig nyújtsa be a polgármester részére. 

 

7.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vizsgáló Bizottság jelentéséről, továbbá az 
annak eredményeként meghozandó intézkedésekről szóló előterjesztést a 2020 február havi 
rendes testületi ülésre készíttesse el. 

 
Határidő: értelemszerűen 

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


Felelős: Csach Gábor polgármester 
Münzberg Gusztáv a Vizsgáló Bizottság elnöke 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
267/2019.(XII.19.)   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 azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Pusztai 
Vanessza (született: .; anyja neve: ) . szám alatti lakost, 2020. január hónaptól kezdődően 1 
évi időtartamra.  

 

2) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 
megállapításra. 

 

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

Határidő: 2019. december 23. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

268/2019.(XII.19.)   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 azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Horváth 
Zsófia (született: ; anyja neve: ) szám alatti lakost 2020.  január hónaptól kezdődően 1 év 
időtartamra.  

 

2) A 11/2015(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül 
megállapításra. 

 

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

Határidő: 2019. december 23. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

269/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a „Horváth Endre” díj adományozásáról 

  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 



Szenográdi Szabina képzőművész  
részére 

a 
„Horváth Endre” díjat 

adományozza. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2020. 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: 2020. január 31.  
Felelős:   Csach Gábor polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
270/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 

a „Horváth Endre” díj adományozásáról 
  
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Mózer Erzsébet restaurátor 
részére 

a 
„Horváth Endre” díjat 

adományozza. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést a 2020. 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: 2020. január 31.  
Felelős:   Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

271/2019.(XII.19.)       h a t á r o z a t a 
 "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Dr. Németh György polgármester 
részére, 

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 
kitüntető címet adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

272/2019.(XII.19.)       h a t á r o z a t a 
 "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Juhász Péter polgármester 
részére, 

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 
kitüntető címet adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

273/2019.(XII.19.)       h a t á r o z a t a 
 "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Lombos István polgármester 
részére, 

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 
kitüntető címet adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
274/2019.(XII.19.)       h a t á r o z a t a 

 "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 
 

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

részére, 
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 

kitüntető címet adományozza. 
 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

275/2019.(XII.19.)       h a t á r o z a t a 
 "BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Polyák Ferenc tanító, tanár, iskolaigazgató 
részére, 

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” 
kitüntető címet adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
276/2019.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 

"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
adományozásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Kopcsányi Ottó   



számítástechnikai és matematika szakos tanár, iskolaigazgató  
részére a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
posztumusz adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

277/2019.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Fogarasi Béla zenetanár 
részére a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

278/2019.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
Dr. Baranyi Károlyné dr. László Ilona Mária 

nyugalmazott pathológus. 
részére a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

279/2019.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Dóbiás Zalán 

a balassagyarmati Bosco Szent János Szalézi Plébánia plébánosa 
részére a 

„BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

280/2019.(XII.19.)        h a t á r o z a t a 
"BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Arató János 

magyar-történelem szakos tanár, iskolaigazgató 
részére a 

BALASSAGYARMATÉRT” emlékérmet 
adományozza. 

 
2.) A kitüntetés átadására 2020. 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: 2020. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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


