KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
2020. év
1/2020.(I.30.)

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról

2/2020.(I.30.)

a Pannónia motorkerékpár kiállítás elhelyezéséről

3/2020.(I.30.)

a Balassagyarmat Városi Bölcsőde házirendjének jóváhagyásáról

4/2020.(I.30.)

a vasúti közlekedés javítása kapcsán szükséges intézkedésekről

5/2020.(I.30.)

a Balassa Sport Egyesület támogatásáról

6/2020.(I.30.)

a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról

7/2020.(I.30.)

a Vitalitás SE balassagyarmati 3167/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmének
elbírálásáról

8/2020.(I.30.)

a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség használatba adásáról a Madách
Irodalmi Társaság részére

9/2020.(I.30.)

a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3. szám alatt lévő Art Café téli terasz
építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

10/2020.(I.30.) a Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/5. hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiségre
szóló helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
11/2020.(I.30.) a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. (510/A/1 hrsz-ú) nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosításáról
12/2020.(I.30.) a Deák F. u. 17. szám alatt lévő helyiségek (garázsok) hasznosításáról az Ipoly-völgyi
Különleges Mentőegyesület részére
13/2020.(I.30.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
(Berki Dalma)
14/2020.(I.30.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
(Páldi Péter)
15/2020.(I.30.) az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
(Révai Bence)
16/2020.(I.30.) a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős tanácsnok kinevezéséről
17/2020.(II.27.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
18/2020.(II.27.) a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2019. évi működéséről szóló beszámolójának
jóváhagyásáról
19/2020.(II.27.) a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórum tagjának
kijelöléséről
20/2020.(II.27.) a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2019. évi működéséről szóló beszámoló
jóváhagyására
21/2020.(II.27.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról
22/2020.(II.27.) a 2019. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg Kulturális Bizottság általi
felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról

23/2020.(II.27.) a Kulturális Bizottság nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2019.
évi támogatására biztosított összegekkel való elszámolásról szóló beszámolójának
elfogadásáról
24/2020.(II.27.) a helyi8 autóbusz közlekedés ellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződés
módosításáról
25/2020.(II.27.) a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról
26/2020.(II.27.) a Balassagyarmat, Patvarci út 20. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás lakásbérleti
jogviszonyának rendezéséről
27/2020.(II.27.) a balassagyarmati 1040/15. hrsz-ú ingatlanból 1040/17-1040/40 hrsz-ú ingatlanok
kialakításáról és hasznosításáról (Patvarci u. garázstelkek)
28/2020.(II.27.) a balassagyarmati 0130/23 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
29/2020.(II.27.) a Balassagyarmat, Madách liget 1. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezéséről
30/2020.(II.27.) az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötendő részletfizetési megállapodás
jóváhagyásáról
31/2020.(II.27.) a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez
történő csatlakozásról
32/2020.(II.27.) az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának
visszatérítendő támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló,
165/2019.(VIII.15.) számú határozat módosításáról
33/2020.(II.27.) a Vizsgáló Bizottság létrehozásáról szóló, 266/2019.(XII.19.) számú határozat
módosításáról
34/2020.(II.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020. évi „Balassagyarmat Közösségéért” díj
és a „Fiatal Példakép” kitüntetéseinek adományozására
35/2020.(VII.23.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalásáról
36/2020.(VII.23.) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának
közös megegyezéssel történő megszűntetésére
37/2020.(VII.23.) a
Balassagyarmati
megválasztásáról

Városüzemeltetési

Nonprofit

Kft.

ügyvezetőjének

38/2020.(VII.23.) a Szent Imre Diáksport Egyesület részére ingatlan felújítási beruházás
megvalósításához
nyújtott
támogatás
felhasználási
határidejének
meghosszabbításáról
39/2020.(VII.23.) a 2020. évi kulturális és sporttámogatásokra biztosított összeg terhére történő
alapítványi támogatások meghatározásáról
40/2020.(VII.23.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról szóló
17/2020.(II.27) határozat módosításáról
41/2020.(VII.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019 - 2024 évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programja elfogadásáról

42/2020.(VII.23.) Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
43/2020.(VII.23.) Balassagyarmat
elfogadásáról

Kistérség

Többcélú

Társulása

2019.

évi

beszámolójának

44/2020.(VII.23.) a Kulturális Bizottság 2020. évi sportcélú támogatásairól szóló tájékoztató
elfogadásáról
45/2020.(VII.23.) lakóingatlanok hasznosításáról
46/2020.(VII.23.) a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
47/2020.(VII.23.) a Balassagyarmat, 3194/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
48/2020.(VII.23.) Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48.
szám alatti 610/1/A/6. hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti
szerződésének meghosszabbításáról
49/2020.(VII.23.) a Balassagyarmat, 68. hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan hasznosításáról
50/2020.(VII.23.) a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3. hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiségre szóló helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről
51/2020.(VII.23.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli
támogatására (ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra) elnevezésű
pályázat benyújtására
52/2020.(VII.23.) a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2020. évi igényléséről
53/2020.(VII.23.) a 2020. évi út és járdafelújításról
54/2020.(VII.23.) önkormányzati étkeztetési fejlesztések tárgyú pályázat benyújtásáról
55/2020.(VII.23.) óvodai futballpálya létrehozására vonatkozó pályázat benyújtásáról
56/2020.(VII.23.) az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
(Fekete Zsófia)
57/2020.(VII.23.) az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
(Nagy Noémi)
58/2020.(VII.23.) az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
(Décsi Gábor)
59/2020.(VII.23.) az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
(Plangár Dorottya)
60/2020.(VII.23.) az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
(Révai Bence)
61/2020.(VII.23.) az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2020. évi
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
62/2020.(VII.23.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. és 2020. évi költségvetésben
szereplő beruházási feladatok finanszírozásáról

63/2020.(VII.23.)

a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020-2021 évi költségvetéséhez
kapcsolódó működési feladatok finanszírozásáról

64/2020.(VIII.27.) a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról
65/2020.(VIII.27.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról
66/2020.(VIII.27.) a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének elfogadásáról
67/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020.-2021. évi költségvetéséhez
kapcsolódó működési feladatok finanszírozásáról szóló 63/2020.(VII.23.)
határozat visszavonásáról és folyószámla-hitel felvételéről
68/2020.(VIII.27.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
szóló 17/2020.(II.27.) határozat módosításáról
69/2020.(VIII.27.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
70/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmat, Kóvári út 13. sz., 332 hrsz-ú ingatlanból résztulajdon
elidegenítésére
71/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmat, Kossuth L. út 18. fsz. 1. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezéséről
72/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezéséről
73/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23/A., félemelet 2. ajtószám alatti ingatlan
további hasznosításáról
74/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobulaház) ingatlan szóló az Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád
Megyei
Közhasznú
Egyesülettel
kötött
helyiségbérleti
szerződés
meghosszabbításáról
75/2020.(VIII.27.) a balassagyarmati 0101/2, 0101/16, 0101/20 és 0101/21 hrsz-ú, kiemelt fejlesztési
területre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítására indult
eljárásban a partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról
76/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásáról
77/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról
78/2020.(VIII.27.) a BSE – Palóc Farkasok utánpótlás Sport Egyesület támogatásáról
79/2020.(VIII.27.) a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 számú projekttel kapcsolatos többlettámogatási
igény benyújtásáról
80/2020.(VIII.27.) a balassagyarmati 3167/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
81/2020.(VIII.27.) a balassagyarmati 1497 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról

82/2020.(VIII.27.) a balassagyarmati 445 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
83/2020.(VIII.27.) a balassagyarmati 1614 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
84/2020.(VIII.27.) közterületek elnevezéséről
85/2020.(VIII.27.) a Vitalitas SE kérelmének támogatásáról
86/2020.(VIII.27.) a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
87/2020.(VIII.27.) a Gyarmati Média Nkft. működésének vizsgálatára létrehozott Vizsgáló Bizottság
jelentésének elfogadásáról
88/2020.(VIII.27.) a Gyarmati Média Nkft. ügyvezetője összeférhetetlenségének megállapításáról
89/2020.(VIII.27.) a Gyarmati Média Nkft. működésével kapcsolatos döntésekről
90/2020.(X.01.)

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervéről

91/2020.(X.01.)

a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer 2021-2035. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervéről

92/2020.(X.01.)

a Mikszáth Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat,
Hétvezér u. 26. szám alatti ingatlana tetőterének beépítésével kapcsolatban
indított szabályozási terv módosításáról

93/2020.(X.01.)

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelt 6. ajtószám alatti lakás bérleti
szerződésének meghosszabbításáról

94/2020.(X.01.)

Balassagyarmat (Nyírjes) 8711/1. és a 8711/2. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséhez
történő hozzájárulásról

95/2020.(X.01.)

a Teleki u. 1. szám alatti 1580/A/1. hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti jogviszonyának rendezéséről

96/2020.(X.01.)

a Balassagyarmat, Szondi u. 13. fsz. 4. ajtószám alatti lakás hasznosítására

97/2020.(X.01.)

a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti lakás hasznosítására

98/2020.(X.01.)

a Balassagyarmat, Szabó L. u. 14. fsz. 3. ajtószám alatti lakás hasznosítására

99/2020.(X.01.)

Balassagyarmat, Kóvári u. 3. szám alatti ingatlannak a Balassagyarmat Kistérség
Szociális Szolgáltató Központ részére történő hasznosításáról

100/2020.(X.01.)

a Központi Óvoda
jóváhagyásáról

101/2020.(X.01.)

a Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezéséről

102/2020.(X.01.)

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról

103/2020.(X.01.)

a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási
megállapodásának elfogadásáról

2019/2020.

nevelési

évről

szóló

Intézményi

beszámolójának

Társulás

társulási

104/2020.(X.01.)

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai
szolgáltatási önöltségének megállapításáról

105/2020.(X.01.)

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjairól

106/2020.(X.01.)

közterületek elnevezéséről

107/2020.(X.01.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2020.(VIII.27.)
számú határozata módosításáról

108/2020.(X.01.)

az „Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének elfogadásáról

109/2020.(X.01.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról

110/2020.(X.01.)

a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalásáról

111/2020.(XI.02.) a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Balassagyarmaton” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról
112/2020.(XI.02.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínházzal
kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
113/2020.(XI.02.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház további
hasznosításáról
114/2020.(XI.02.) a tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadásáról és egyéb
szükséges intézkedések megtételéről
115/2020.(XI.02.) a Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel megkötött megbízási
szerződés megszüntetéséről
116/2020.(XI.02.) az illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtásáról

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020.(I.30.) 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 közterületfelügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Pannónia motorkerékpár kiállítás elhelyezéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balassagyarmat, Trikál u. 4/b. szám alatti, 201/1. hrsz-ú, 440 m2 alapterületű ingatlanát a
Balassagyarmat és Térsége Fejlesztési Közalapítvány részére, Pannónia típusú motorkerékpár
kiállítás céljára térítésmentesen használatba adja határozott időtartamra, 2020. év március hó 01.
napjától 2025. év február hó 28. napjáig. Az Önkormányzat felhívja a Közalapítvány figyelmét, hogy
bármely bérleményben végzett átalakítás csak a tulajdonos beleegyezésével végezhető.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/1/A/10 hrsz-ú, 361 m2 alapterületű
ingatlanát 2020. január 1-től e határozat 1. pont szerinti ingatlanba történő átköltözéséig, de
legkésőbb 2021. december 31-ig a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztési Közalapítvány részére,
Pannónia típusú motorkerékpár kiállítás céljára térítésmentesen használatba adja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a használati szerződés megkötésére, melyben
az önkormányzat vállalja a helyiségre felmerülő közmű szolgáltatási díjak megfizetését.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde házirendjének jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Balassagyarmat Városi Bölcsőde (2660 Balassagyarmat, Achim A. u. 20.) házirendjét a határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. február 10.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a vasúti közlekedés javítása kapcsán szükséges intézkedésekről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat központú vasúti
közlekedési problémák orvoslására kezdeményezi a Magyar Államvasutaknál, illetve az illetékes
miniszternél e határozat mellékletében szereplő menetrendi, forgalmi és fejlesztési javaslatokat.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassa Sport Egyesület támogatásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassa Sport Egyesület részére
2.500.000.- azaz: Kettőmillió-ötszázezer 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:
Felelős:

2020. március 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassagyarmati Kábel
Sportegyesület részére 2020. évben egyszeri 1.500.000.- azaz Egymillió-ötszázezer 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:
Felelős:

2020. március 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Vitalitás SE balassagyarmati 3167/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmének elbírálásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vitalitás SE balassagyarmati
3167/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmét a felek között 2017. február 24-én létrejött
használati szerződésben foglaltak szerint támogatja, azzal, hogy a kérelemben megjelölt munkák
bruttó összegét – számlával és fényképfelvétellel igazoltan - 2.635.000.- Ft-ig, azaz: Kétmillióhatszázharmincötezer forintig fogadja el, mely 50%-os mértékig a Vitalitás SE által fizetendő
költségtérítésbe beszámításra kerülhet.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a balassagyarmati 3167/13. hrsz-ú
ingatlan tekintetében a Vitalitás SE kérelme alapján a tulajdonosi hozzájárulást 13 db ablak
cseréjére (835.000.-Ft) és a kajak-kenu szakosztály által használt faház szigetelési és trapéz
lemezzel történő külső burkolási munkáira (1.800.000.-Ft) vonatkozóan aláírja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség használatba adásáról
a Madách Irodalmi Társaság részére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445. hrsz-ú ingatlanból 13 m2
alapterületű helyiséget - Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelete 4.§ (2)
bekezdése alapján - térítésmentesen használatba ad a Madách Irodalmi Társaság (6720 Szeged,
Dóm tér 1-4.) részére, a Madách Imrével kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási tevékenység
folytatása céljából. A használati jogviszony 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó
31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés megkötésére és az
ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre: 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3. szám alatt lévő
Art Café téli terasz építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Lenkey Lola
egyéni vállalkozó (székhely: 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u.16. 2. em. 8. ajtó, adószám:
69199581-2-32.) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező, Balassagyarmat,
Civitas Fortissima tér 3. szám alatti, 1588/2/A/7. hrsz-ú ingatlan nyugati oldalán téli teraszt
létesítsen, az alábbi feltételekkel:
a.)
b.)

c.)
d.)

A terasz létesítése csak az Előd Ákos Ybl-díjas építész által, 2015. évben készített tervek
szerint történhet.
A téliesített zárt terasz csak ideiglenes építményként funkcionálhat, mely ősztől tavaszig,
180 napon át állhat, a tavaszi-nyári időszakra előtetőként használható, oldalfalait el kell
bontani.
A téliesített terasz kialakításával kapcsolatos költségekhez Balassagyarmat Város
Önkormányzata nem járul hozzá.
A beruházás önkormányzat által igazolt megvalósítása esetén az ingatlanra 2019. április hó
01. napjától kezdődően létrejött, öt éves időtartamra szóló bérleti szerződés változatlan
szerződési feltételekkel további öt évre meghosszabbítható. Az így meghosszabbított bérleti
időszak után a terasz bővítmény tökéletesen használható állapotban Balassagyarmat Város
Önkormányzata tulajdonába kerül.

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

a kiértesítésre 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Kossuth u. 1.szám alatti 1530/1/A/5. hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló helyiségbérleti szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata és Dr. Majoros Ferenc egyéni vállalkozó (2668 Patvarc, Tölgyfa út 15/A. adószám:
49196294-1-32) között létrejött, Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti, 1530/1/A/5. hrsz-ú,
összesen 12 m2 alapterületű ingatlanra 2023. április hó 30. napjáig létrejött helyiségbérleti
szerződést 2020. február hó 29. napjával, közös megegyezéssel, az alábbi feltételekkel szünteti
meg:
a.)
b.)

c.)

a helyiség átadás-átvétele 2020. február hó 29. napig megtörténik,
a bérlőnek a helyiség bérleti díját + közös költséget 2020. február hó 29. napjáig, továbbá a
helyiségbérleti szerződés megszűnés időpontjától számított háromhavi bérleti díjnak
megfelelő összeget meg kell fizetnie,
a bérlői kötelezettségek biztosítására befizetett óvadék összege a helyiség visszaadását
követően kerül elszámolásra, melybe beszámításra kerülhet a helyiségbérleti szerződés
megszűnés időpontjától számított háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg is.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre: 2020. február 10.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. (510/A/1 hrsz-ú)
nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem útja 18. szám alatti (510/A/1. hrsz-ú) 60 m2-es ingatlant 2020. január 1. napjától, 2021.
december 31. napjáig bérbe adja az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2014.(V.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§-a alapján az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulásnak (2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.) az alábbi feltételekkel:
a.)
b.)
c.)

a bérlő a helyiségért 5.000.-Ft/m2/év + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni,
a bérlő a Rendeletben megjelölt óvadék megfizetésére köteles,
a bérlő tudomással bír arról, hogy az ingatlan két, különálló helyiségből áll, melyek 24 és 36
m2-esek. A 24 m2-es helyiség gázfűtési rendszere használhatatlan, a bérlő a helyiséget
ennek ismeretében veszi bérbe. A bérlő a gázfűtéses rendszer működésképtelensége okán
Bérbeadó felé nem élhet követeléssel.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a bérleti szerződés megkötésére és az ehhez
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Deák F. u.17. szám alatt lévő helyiségek (garázsok) hasznosításáról
az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület részére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balassagyarmat, Deák F. u. 17. szám alatti, 1649/1. hrsz-on lévő három garázst a jelenlegi,
megtekintett állapotban - Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet 4.§ (2)
bekezdése alapján – térítésmentesen használatba adja az Ipoly-völgyi Különleges Mentő,
Önkéntes Tűzoltó, Környezet-és Természetvédelmi Egyesület (székhely: 2673 Csitár, Major u. 4.
adószám: 18649019-1-12) részére, polgárok védelméhez, katasztrófa-elhárításhoz kapcsolódó
eszközök tárolása céljára, az alábbi feltételekkel:
A szerződés határozott időtartamra, 2020. év április hó 01. napjától 2024. év január hó 31.
napjáig szól.
A helyiségek működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai az Egyesületet
terhelik.
A szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből
felmondhatja.
A helyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala, vagyonvédelmi
beruházások költsége az Egyesületet terheli.
A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle
megtérítési, illetőleg további elhelyezésre vonatkozó igényt nem érvényesíthet.







2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a használati szerződés megkötésére és az
ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre 2020. február 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2020.(I.30.) 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
otthonBalassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint
100.000 Ft/hó, azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Berki
Dalma (született: ; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Ipolypart utca 53. 4/2. szám alatti
lakost, 2020. február 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:
Felelős:

2020. február 03.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2020.(I.30.) 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 Páldi
Péter (született: ; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 15. szám alatti lakost 2020.
február 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:
Felelős:

2020. február 03.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
„Esély
otthon–
Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati rendelet 3.§ 3. bekezdésében
foglaltak alapján - hiányszakma cipőkészítő (3454202 számú képzés) OKJ képzés hiánya miatt Révai Bence (született: .; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Felsőmalom utca 38. szám
alatti lakos ösztöndíj támogatási kérelmét elutasítja.
2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 03.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
/: dr. Varga Andrea :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2020.(I.30.) h a t á r o z a t a
a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős tanácsnok kinevezéséről

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.)
önkormányzati rendelete Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok választására vonatkozó
módosításának hatályba lépését követően, 2020. február 15. napjától Bárányné dr. Balázs Mária
képviselőt nevezi ki Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnoknak.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 1.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2020.(II.27.) 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 8. § (2) 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:
2020
930 700 e Ft
2021
921 700 e Ft
2022
921 700 e Ft
2023
921 700 e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2020
- e Ft
2021
- e Ft
2022
- e Ft
2023
- 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: Csach Gábor polgármester
Határidő: 2019. február 28.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2020.(II.27.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2019. évi működéséről szóló
beszámolójának jóváhagyásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2019. évi működéséről szóló beszámolóját.

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő
Érdekképviseleti Fórum tagjának kijelöléséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított
hatáskörében eljárva, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 43/A. § (2) bekezdés
d.) pontja szerint a Szent Erzsébet Idősek Otthonában (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.;
ágazati azonosító S0039209) működő Érdekképviseleti Fórum tagjának az intézményfenntartó
részéről Kajdy László Bélánét (születési név: ; született: .; lakik: 2660 Balassagyarmat, Damjanich
u. 13. ) jelöli ki.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és az egyéb
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2019. évi működéséről szóló beszámoló
jóváhagyására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Városi
Bölcsőde (2660 Balassagyarmat, Achim A. út 20.) 2019. évi működéséről szóló beszámolót a
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. nevelési évre
vonatkozóan a fenntartásában működő Központi Óvodába történő beiratkozás idejét az alábbiak
szerint állapítja meg:
2020. május 4. (hétfő) 8.00 – 18. 00
2020. május 5. (kedd) 8.00 – 16.00
2020. május 6. (szerda) 8.00 – 16.00
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: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan
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 4. 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: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan
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: 2020. március 31.
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: 2020. március 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a 2019. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg
Kulturális Bizottság általi felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság 2019. évi
sportegyesületi támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Kulturális Bizottság nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek
2019. évi támogatására biztosított összegekkel való elszámolásról szóló beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság által a
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2019. évi támogatására biztosított
összegekkel való elszámolásról szóló beszámolót elfogadja.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a helyi autóbusz közlekedés ellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződés
módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal hozzájárul a KMKK Középkeltet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (jogutódja
a VOLÁNBUSZ Zrt.) kötött helyi autóbusz közlekedés ellátására vonatkozó közszolgáltatási

szerződésének módosításához. A menetrend módosításból adódó költségnövekedést a 2020. évi
költségvetési rendeletben biztosítja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csach Gábor polgármester 2020. évi
szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:

Kezdete
2020.január 15.
2020. március 10.
2020. április 6.
2020. április 22.
2020. május 4.
2020. június 2.

Vége
2020.január 15.
2020. március 13.
2020. április 9.
2020. április 22.
2020. május 8.
2020. június 5.

Munkanapok száma
1
4
4
1
5
4

2020. június 29.

2020. július 10.

10

2020. augusztus 3.

2020. augusztus 7.

5

2020. szeptember 7.
2020. október 5.
2020. november 2.
2020. december 24.
2020. december 29.
Összesen:

2020. szeptember 11.
2020. október 7.
2020. november 4.
2020. december 24.
2020. december 31.

5
3
3
1
3
49 nap

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci út 20. I. emelet 3. ajtószám alatti
lakás lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci út 20.
I. emelet 3. ajtószám alatti, 53 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember
elhelyezés céljából
Dr. Králik Zoltán (an: ) pszichiáter szakorvos részére,
költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2020. április 1. napjától kezdődően 2022. március 31-ig,
ezen belül is a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló munkaviszonyáig bérbe
adja.

2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére: 2020. március 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 1040/15. hrsz-ú ingatlanból 1040/17- 1040/40. hrsz-ú ingatlanok kialakításáról
és hasznosításáról (Patvarci u. garázstelkek)
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, balassagyarmati 1040/15 hrsz-ú, 7290 m2 területű, közterület megnevezésű ingatlant a
mellékelt vázrajz szerint meg kívánja osztani. A megosztás során kialakítandó, balassagyarmati
1040/17 - 1040/40. hrsz-ú ingatlanok 528 m2 nagyságú területét kivonja a forgalomképtelen
vagyoni körből és átsorolja a forgalomképes vagyoni körbe „beépítetlen terület” megnevezéssel,
míg a 1040/16 hrsz-ú, 6762 m2 területű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen
vagyoni körben marad.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 1040/17 1040/40. hrsz-ú, 24 db, egyenként 22 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
pályázati eljárás keretében elidegeníti, az alábbi feltételekkel:
a) a közvilágítás – 2 db napelemes kandeláberrel – és a tűzoltóvíz biztosítása Balassagyarmat
Város Önkormányzatát terheli,
b) az ingatlanok induló vételára. 20.000.- Ft/m2 + ÁFA,
c) licit lépcső: 10.000.-Ft/ingatlan a nettó vételárra,
d) a vételárat egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásának napján kell megfizetni,
ennek megtörténtét a szerződés aláírásakor igazolni szükséges,
e) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
3.) A Képviselő-testület a fenti feltételek melletti értékesítési szándékát 2021. március 31-ig történő
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 az ingatlan-nyilvántartáson és
az adásvétel előkészítésével kapcsolatos feladatokat bonyolítsa le.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2020. április 30.
Csach Gábor polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 0130/23. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező,
balassagyarmati 0130/23. hrsz. alatt felvett, szántó művelési ágú, 2238 m2 területű 2,01 AK értékű
ingatlant Ispán Gábor Tibor (sz: an: ) 2660 Balassagyarmat, Klapka u. 86. szám alatti lakos
részére, megtekintett állapotban rekreációs célú földhasználatra az alábbi feltételekkel adja
használatba:
a) a rekreációs célú földhasználati szerződés időtartama 2024. október hó 31-ig szól,
b) haszonbérleti díj éves mértéke 4.320. -Ft + áfa/ földrészlet/év,
c) az ingatlan tulajdonjogi határait a földhasználó ismeri, és tudomásul veszi, hogy a
használatba adott terület jogi- illetőleg tényleges határai eltérőek, az eltéréseket a határozat
mellékletét képező vázrajz tartalmazza,
d) a használatba vett terület használata másnak nem engedhető át, alhaszonbérbe nem
adható.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására.
Határidő: Kiértesítésre 2020. március 15.
Felelős:
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Madách liget 1. I. lh. IV. emelet 2.
ajtószám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet 19. § (1)
bekezdése alapján Farkas Ferencné (sz: an: ) Balassagyarmat, Madách liget 1. I. lh. IV. emelet
2. ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználóval – költségelvű lakbér megfizetése mellett –
2020. március 1-től - 2021. február 28-ig lakásbérleti szerződést köt.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a szerződés megkötésére:
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

2020. március 31.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulással kötendő részletfizetési megállapodás jóváhagyásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás által a Budapest Környéki
Törvényszék 3.G.40.324/2018/8. számú ítéletére, illetőleg Fővárosi Ítélőtábla 19.Gf.40.274/2019/10.
számú ítéletére tekintettel kötendő részletfizetési megállapodást - a határozat melléklete szerinti
tartalommal – aláírja.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Csach Gábor polgármester

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez
történő csatlakozásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Sourcing
Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz energia közbeszerzéshez a 2020. október 1-től
2022. október 1-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és
intézményei vonatkozásában a 2020. október 1-től 2022. október 1-ig tartó szerződéses időszakra
az 1. pontot illetően a vonatkozó nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja,
valamint a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő. 2020. március 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának visszatérítendő
támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló,
165/2019.(VIII.15.) számú határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 165/2019.(VIII.15.) számú
határozatának 3.) pontját akként módosítja, hogy támogatás visszafizetésének végső határidejét
2020. április 30. napjáig meghosszabbítja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az Ipoly-Táj
Területfejlesztési Társulás egyesület értesítésére.
Határidő: az értesítésre: 2020. 03.01.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
a Vizsgáló Bizottság létrehozásáról szóló, 266/2019.(XII.19.) számú határozat
módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 266/2019.(XII.19.) számú
határozatának 6) -7) pontját akként módosítja, hogy a Vizsgáló Bizottság feladatának
elvégzéséről szóló jelentés benyújtási határidejét 2020. április 17. napjában határozza meg, az
annak eredményeként meghozandó intézkedésekről szóló előterjesztést pedig a 2020. április
havi rendes testületi ülésre kell készíteni.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Vizsgáló
Bizottság értesítésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Csach Gábor polgármester
Münzberg Gusztáv a Vizsgáló Bizottság elnöke
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2020.(II.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020. évi „Balassagyarmat Közösségéért” díj és a
„Fiatal Példakép” kitüntetéseinek adományozására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1848-as forradalom
évfordulója alkalmából, Magyarország Nemzeti Ünnepéhez kötődően, 2020. március 14-én
„Balassagyarmat Közösségéért” díjban részesíti
Krasznai Kázmér nyugállományú határőrzászlóst
a Titan Angels Motorsport és Szabadidő Szervező Egyesületet
a Balassagyarmati Református Egyházközséget.
„Fiatal Példakép” díjban részesíti
Pintér Ádám magyar válogatott labdarúgót
Hering Dominika gyógyszertári szakasszisztens, lábteniszezőt
Magyar Valentin zongoraművész, egyetemi hallgatót
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések átadására.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
/: dr. Varga Andrea :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt
tartalommal megtárgyalta és azt elfogadni javasolja.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Taggyűlés időpontja
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának
közös megegyezéssel történő megszűntetésére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Bereczk Edit
(szül.:.; a.n:) 2660 Balassagyarmat, Damjanich u 28. szám alatti lakos ügyvezető munkaviszonya –

kérelemének megfelelően – a nők 40 kedvezményes öregségi nyugdíj igénybevételére tekintettel
2020.07.31. napjával, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
2.) A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 3. pontja alapján javasolja,
hogy az ügyvezető részére egy havi jutalom kerüljön kifizetésre.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén ennek megfelelően
járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 2020. augusztus 1.
napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra Kovács Csaba (szül.:.; a.n.:) 2694
Magyarnándor, Radnóti út 3. szám alatti lakost válassza meg a taggyűlés azzal, hogy az ügyvezető
tisztségét munkaviszonyban látja el, 560.500,- Ft alapbérrel.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén ennek megfelelően
járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
/: dr. Varga Andrea :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Szent Imre Diáksport Egyesület részére ingatlan felújítási beruházás megvalósításához
nyújtott támogatás felhasználási határidejének meghosszabbításáról

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Imre Diáksport Egyesület
részére 108/2019.(V.23.) határozata alapján ingatlan felújítási beruházás megvalósításához nyújtott
támogatás felhasználásának határidejét 2021. június 30. napjáig meghosszabbítja.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. július hó 31.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a 2020. évi kulturális és sporttámogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi
támogatások meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2020.(III. 01.) önkormányzati
rendelet 7. §. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a Kulturális Bizottság – javaslata
alapján a Kulturális Pályázatra, valamint a sportrendezvények és a kiemelt sportolók 2020. 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:
Felelős:

a tájékoztatás tekintetében 2020. július 31.
a szerződések megkötése tekintetében 2020. augusztus 30.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2020.(VII.23.) határozatának melléklete:
Alapítványok, közalapítványok 2020. évi támogatása a kulturális és sporttámogatások
költségvetési előirányzataiból
Megítélt
Ssz.
Pályázó neve
Pályázati cél
támogatás
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Horváth Endre Kiadványi
Alapítvány

A Balassagyarmati Honismereti Híradó
2019. évi kötetének megjelentetése

Mohácsi József Alapítvány

Horváth Endre bankjegytervező
grafikusművész síremlékének tisztíttatása

III. számú Óvodáért Alapítvány

„Mesevilág” meseelőadások
megszervezésére

Dózsa György Alapítvány

100.000 Ft
0 Ft
90.000 Ft

Dózsások a mesék birodalmában
Kiss Árpád Általános Iskola
hagyományainak ápolása -Iskolai évkönyv
megjelentetése

100.000 Ft

Rózsavölgyi napok

240.000 Ft

Cseperedő Óvodáért
Alapítvány

Márton nap megrendezése

30.000 Ft

LAMENDA Alapítvány

„Családbarátság 2” Mikulás buli ahol együtt
a család

50.000 Ft

Gyermekeinkért Alapítvány

„Frissüljünk fel” 2020

Szondy Úti Meseerdő
Óvodáért Alapítvány

„Óperencián innen Meseerdőn túl”

„Kicsi Vagyok Én” Alapítvány
Ifjúság Úti Óvodás
Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány

Életszépítő válasz-utak nemcsak nőknek
előadássorozat megrendezésére
A sportágak mozgáslehetőségeinek
beépítése a család otthoni környezetébe
projekt

III. számú Óvodáért Alapítvány

„Tök jó mozgás” projekt

Gyermekeinkért Alapítvány

„Állati sportnap”

30.000 Ft

Cseperedő Óvodáért
Alapítvány

Bringás 7 próba

20.000 Ft

Lamenda Alapítvány

Térbitorló motorozás 3.

40.000 Ft

Kiss Árpád Nevelési
Alapítvány
PRO MUSICA
BALASSAGYARMAT
ALAPÍTVÁNY

50.000 Ft

0 Ft
90.000 Ft
400.000 Ft

35.000 Ft
0 Ft

17.
18.

Kiss Árpád Nevelési
Alapítvány

„Fókuszban a sport” egészségnap
szervezése

30.000 Ft

Dózsa György Alapítvány

Ultrabalaton futóversenyen való részvétel

90.000 Ft

ÖSSZESEN:

1.395.000 Ft

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2020.(VII.23.) 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 szóló 17/2020.(II.27)
határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételei és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három
évben bemutatásáról szóló 17/2020.(II.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel /Tulajdonosi
bevételek /
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó
bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevétel összesen
Saját bevétel 50%-a

Saját bevételek összege (Ezer Ft ):
2020
2021
2022
2023
599 000
699 000
899 000
899 000

116 010

116 010

116 010

116 010

47 300

20 000

20 000

20 000

2 700

2 700

2 700

2 700

765 010

1 037 710

1 041 465

1 041 465

382 505

418 855

518 855

518 855

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (Ezer Ft ):
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
tőketartozása,
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

2020

1 948

2021

2022

2023

204 491

26 113

25 658

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára,

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig,
és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező,
kamatot nem tartalmazó értéke,
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe-vevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár,
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki
nem fizetett ellenérték,
Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és
azok összege.
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség összesen:

0

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

2020. szeptember 30.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019 - 2024 évi ciklusra vonatkozó gazdasági
programja elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019 - 2024 évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programját.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 30.
Csach Gábor polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben és annak
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2019. évi
beszámolóját.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Kulturális Bizottság 2020. évi sportcélú támogatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság 2020. évi
sportcélú támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
/: Csach Gábor :/
/: dr. Varga Andrea :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
lakóingatlanok hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci út 20. I.
emelet 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást
Benkó Tamásné (születési név: ; szül. hely, idő: Balassagyarmat, .; an.:) részére költségelvű
lakbér megfizetése mellett 2020. augusztus 1. napjától kezdődően 2021. július 31. napjáig,
ezen időtartamon belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló foglalkoztatási
jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci út 20.
tetőtér 8. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást
Oláhné Jónás Emőke (szn.: ; szül. hely, idő: .; an.: ) részére költségelvű lakbér megfizetése
mellett 2020. szeptember 1. napjától kezdődően 2023. április 30. napjáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szent Imre út
1/A. tetőtér 2. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű 1,5 szobás komfortos komfortfokozatú, valamint a

Balassagyarmat, Szontágh P. út 12. B. fsz. 1. ajtószám alatti 60 m2 alapterületű 2 szobás komfortos
komfortfokozatú, önkormányzati lakások tulajdonjogát felajánlja a Magyar Állam tulajdonába és az
Állami Egészségügyi és Ellátó Központ vagyonkezelésébe, a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. fsz. 2.
ajtószám alatti 1583/A/2 hrsz-ú, valamint a Balassagyarmat, Rákóczi út 25. I. emelet 8. ajtószám
alatti 1583/A/8 hrsz-ú állami tulajdonú lakások tulajdonjogáért cserébe.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

Felelős:

A szerződés megkötésére, illetve a Patvarci u. 20. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás
átadására 2020. július 31.
A Patvarci út 20. tetőtér 8. ajtószám alatti lakás önkormányzat, mint tulajdonos részére
történő átadás: 2020. augusztus 15.
A szerződés megkötésére, illetve a Patvarci út 20. tetőtér 8. ajtószám alatti lakás
átadására 2020. szeptember 1.
A Szent Imre út 1/A. tetőtér 2. ajtószám alatti lakás önkormányzat, mint tulajdonos
részére történő átadás: 2020. szeptember 15.
A csereszerződés megkötésére: 2020. december 31.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 1. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. út
50. fsz. 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 1678/1/A/1) 44 m2 alapterületű, másfél szobás komfort nélküli
komfortfokozatú lakást jelenlegi megtekintett állapotban 5.000.000 Ft-ért Bucsányiné Nepella
Erzsébet (szül: ; ; an: ) és Bucsányi László (szül: ; ; an.: ) részére elidegeníti.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

az adás-vételi szerződés megkötésére, illetve
a vételár kiegyenlítésére: 2020. október 31.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, 3194/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, a Balassagyarmat, 3194/2 hrsz-ú beépítetlen terület
megnevezésű 3 ha 0261 m2 alapterületű ingatlant – jelenlegi megtekintett állapotban-, per-, igényés tehermentesen pályázati eljárás keretében, licit útján elidegeníti az alábbi feltételekkel:
a.)
az ingatlan induló vételára: 97.000.000.-Ft + áfa,
b.)
licitlépcső: 1.000.000.-Ft az induló nettó vételárra,
c.)
a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
d.)
az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik a közművek kiépítése és csatlakozás
költségei a vevő feladata és költsége,
e.)
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
becsatolása az átlátható szervezetről,

f.)
g.)

a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg,
az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az értékesítésre vonatkozó pályázati eljárásnak
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) rendelet 1. számú mellékletében foglaltak
szerinti kiírásra.
3.) Amennyiben az első pályázat eredménytelen, úgy két alkalommal ismét meg kell hirdetni az ingatlan
elidegenítését. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek a Képviselő-testület új döntést hoz az
ingatlan hasznosítására.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2020. augusztus 15.
Csach Gábor polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére bérbe adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti
610/1/A/6. hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződésének meghosszabbításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága részére -2001. február hó 1. napjától- bérbe
adott Balassagyarmat, Rákóczi 46-48. szám alatti 610/1/A/6 hrsz-ú a 121 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a.)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2021. év február hó 1. napjától 2023.
év január hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.)
a helyiség bérleti díj összege: 1.932.975.-.Ft/év + áfa,
c.)
a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a 386.595.-Ft + áfa összesen:
490.975.-Ft-ot a Bérlő köteles megfizetni,
d.)
az óvadék összege a korábbi szerződés szerint megfizetett 363.000.-Ft,
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 1. pontban foglalt
helyiségre 2001. január hó 22-én kötött (alapszerződés) 13. pontjának kiegészítését az e határozat
mellékletét képező szerződés 10.pontjában foglaltak szerint.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező helyiségbérleti
szerződés módosítás aláírására a fenti tartalomnak megfelelően.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre: 2020. szeptember 30.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat 68. hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában és a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kezelésében lévő, Balassagyarmat 68. hrsz-ú ingatlan
használatba vétele tárgyában nem köt szerződést.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

értesítésre: 2020. augusztus 10.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth u. 1.szám alatti 1530/1/A/3. hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló helyiségbérleti szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata és a RÉTESvér Kft. (2660 Balassagyarmat, Bercsényi u. 21. adószám: 265594702-12) között létrejött a helyiségre vonatkozó Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3.
hrsz-ú, összesen 45 m2 alapterületű, 2021. szeptember hó 30. napjáig szóló helyiségbérleti
szerződést 2020. augusztus hó 31. napjával közös megegyezéssel az alábbi feltételekkel szünteti
meg:
a.)
A helyiség átadás-átvétele 2020. augusztus hó 31. napig megtörténik,
b.)
a helyiségbérleti díját + közös költséget 2020. augusztus hó 31. napjáig, továbbá a
helyiségbérleti szerződés megszűnés időpontjától számított, további háromhavi bérleti díjat
meg kell fizetni.
c.)
A bérlői kötelezettségek biztosítására befizetett óvadék összege a helyiség visszaadását
követően kerül elszámolásra, melybe beszámításra kerülhet a helyiségbérleti szerződés
megszűnés időpontjától számított háromhavi bérleti díj összege is.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre:2020. július 31.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli
támogatására (ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra) elnevezésű pályázat
benyújtására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a belügyminiszter
és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. 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:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2020. 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 2020. január 1-jétől december 31.-éig
folyamatosan fenntartja,
b)
a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2019. évben
6.341.296,- 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:
Felelős:

2020. július 31.
Csach Gábor – polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a 2020. évi út és járdafelújításról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben, önerős beruházásként
az alábbi önkormányzati tulajdonú utak, járdák és buszmegállók felújításáról dönt:
Utcák aszfaltozása, padkarendezés:
Zsák utca (3m szélességben)
Piac parkoló (Hunyadi-Thököly u. között 4m széles aszfaltút mellette kőzúzott
parkolóhelyek úgy, ahogy a Hunyadi-Dózsa közti parkolónál készült két éve)
Bíró János utca (4m szélességben)
Móra utca aszfaltozása a Liszt-Kodály utcák között (4m szélességben)
Veres Pálné utca északi delta (Patvarci út felőli oldal)
Achim utca padkanyesés, folyókaépítés
Autóbuszmegálló helyreállítás (viacolor):
Nyírjesi úti megálló (Nyírjesi u. 10-12. óvoda előtt)
Vasúti átkelő járda építése (viacolor):
Szondi-Damjanich utcák közti gyalogátkelő járda 1,5m szélességben sín előtti
betonszegélyig.
Járdák felújítása:
Zichy utca keleti oldalának járhatóvá tétele
Szontágh u. 6/a-m sorház előtt (5-6. behajtó között)
Szondi utca 12-14. sz. előtt.
Ady utca északi oldal járhatóvá tétele (Ady 29/b, 35, 37-39 kapubejáró)
Nyírjesi út ovi melletti járda (Nyírjesi 10-16)
Kossuth u. nyugati gyalogátkelő (8-12m hosszan)
Thököly-Rákóczi sarok (balesetveszély 8-10m hosszan)
Rákóczi út 86-96 sz. között
Bercsényi utca 22. sz. előtt
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

közbeszerzési bizottság elé terjesztése 2020. szeptember 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/

/: dr. Varga Andrea :/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
önkormányzati étkeztetési fejlesztések tárgyú pályázat
benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Pénzügyminisztérium által önkormányzati étkeztetési fejlesztések tárgyában kiírt pályázati
felhívására, 75%-os támogatottság mellett, maximum 10 millió forint összegig, azzal, hogy a
képviselő-testület a szükséges önerőt 2020. évi költségvetésében biztosítja.
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:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
óvodai futballpálya létrehozására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az MLSZ felé
12*24 méteres óvodai futballpálya létrehozása tárgyában, a balassagyarmati 2189 hrsz-ú
ingatlanon, maximum 24 millió forintos bekerülési költséggel, 10%-os önerő vállalása mellett, a
csatolt műszaki tartalomnak megfelelően.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a futballpálya megvalósításához szükséges
tulajdonosi hozzájárulás aláírására és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel az együttműködési
megállapodás megkötésére valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint, 2020. július 24.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2020.(VII.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 rendelet 3.§ 3. bekezdésében
foglaltak alapján – a pályázati feltételeknek való nem megfelelés és hiányos pályázati dokumentációk
miatt- Fekete Zsófia (született:; anyja neve:) 2696 Terény, Mikszáth utca 5. szám alatti lakos
ösztöndíj támogatási igényét elutasítja.
A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 30.
Csach Gábor polgármester

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2020.(VII.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 rendelet 3.§ 3. bekezdésében
foglaltak alapján – a pályázati feltételeknek való nem megfelelés és hiányos pályázati dokumentációk
miatt- Nagy Noémi (született:; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Szügyi út 24. szám alatti
lakos ösztöndíj támogatási igényét elutasítja.
A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 30.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2020.(VII.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 azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Décsi
Gábor (született:; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 75. 2.a. szám alatti
lakost, 2020. július hónaptól kezdődően 1 évi időtartamra.
A 11/2015.(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül
megállapításra.
2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő:
Felelős:

2020. július 30.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2020.(VII.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 azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Plangár
Dorottya (született:; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Felsőmalom utca 53. szám alatti
lakost, 2020. július hónaptól kezdődően 1 évi időtartamra.
A 11/2015.(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül
megállapításra.

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

2020. július 30.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2020.(VII.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 azaz: Egyszázezer forint/hó összegű ösztöndíj támogatásban részesíti Révai
Bence (született:; anyja neve:) 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 4.-6. B. épület 1.
emelet 4. ajtó szám alatti lakost, 2020. július hónaptól kezdődően 1 évi időtartamra.
A 11/2015.(III.01) önkormányzati rendelet „14/B§ alapján az ösztöndíj szociális alapon kerül
megállapításra.
2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. július 30.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2020. évi elnyerésére
benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak az
önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2020. évi elbírálásáról szóló
tájékoztatóját elfogadja.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. és 2020. évi költségvetésben szereplő
beruházási feladatok finanszírozásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. és 2020. évi költségvetésben
szereplő fejlesztési feladatok finanszírozása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy
legfeljebb 200 millió forint összeghatárig fejlesztési hitel felvétele ügyében eljárjon, - a kormányzati
hozzájárulás megszerzését követően - fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, a
határozat mellékletében foglalt, a K&H Bank által adott, indikatív ajánlat szerint azzal, hogy:
A hitel lejárata:

2025. december 31.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2020. október 31.
Felelős:
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2020.(VII.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020 - 2021 évi költségvetéséhez kapcsolódó
működési feladatok finanszírozásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. és 2021. évi költségvetésben
szereplő működési feladatok biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb
200 millió forint összeghatárig likviditási hitel felvétele ügyében eljárjon, likviditási hitelfelvételre
irányuló szerződést kössön, a határozat mellékletében foglalt indikatív ajánlat szerint a K&H bankkal,
azzal, hogy:
A hitel lejárata 2021. június 30.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 31.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2020.(VIII.27.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019 évi
beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2020.(VIII.27.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2019. évi
beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2020.(VIII.27.)
határozata

a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervét elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2020. augusztus 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020.-2021. évi költségvetéséhez kapcsolódó
működési feladatok finanszírozásáról szóló 63/2020.(VII.23.) határozat visszavonásáról és
folyószámla-hitel felvételéről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. és 2021. évi
költségvetésben szereplő működési feladatok biztosítása érdekében felhatalmazza a
polgármestert, hogy legfeljebb 200 millió forint összeghatárig folyószámla-hitel felvétele ügyében
eljárjon, folyószámla-hitel felvételére irányuló szerződést kössön, a határozat mellékletében foglalt
szerződés tervezet szerint a K&H Bankkal, azzal, hogy
a hitel lejárata 2021. június 30.
2.) A Képviselő-testület a 63/2020.(VII.23.) határozatát visszavonja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2020.(VIII.27.)
határozata
az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról szóló 17/2020.(II.27)
határozat módosításáról
1.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) 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 /Ezer Ft/:
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel /Tulajdonosi
bevételek/
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

2020
599 000
116 010

2021
699 000
116 010

2022
899 000
116 010

2023
899 000
116 010

47 300

20 000

20 000

20 000

Immateriális jószág értékesítéséből származó
bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevétel összesen
Saját bevétel 50%-a

2 700

2 700

2 700

2 700

765 010
382 505

837 710
418 855

1 037 710
518 855

1 037 710
518 855

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek / Ezer Ft /:
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
tőketartozása,
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára,
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig,
és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező,
kamatot nem tartalmazó értéke,
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő
megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár,
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki
nem fizetett ellenérték,
Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és
azok összege.
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség összesen

2020

2021

2022

2023

756

4 100

53 630

52 605

756

4100

53 630

52 605

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: Csach Gábor polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi
közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal egészíti ki:
-

MEBEK csoportos közbeszerzés teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás ellátására
vonatkozóan a 2022. január 1-től 2023. december 31-ig tartó szerződéses időszakra
csoportos földgáz energia közbeszerzéshez a 2020. október 1-től 2022. október 1-ig tartó
szerződéses időszakra

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata
és intézményei vonatkozásában a 2022-2023. villamos energia évre vonatkozó ajánlatok
elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja, valamint
a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2020. augusztus 30.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kóvári út 13. sz., 332 hrsz-ú ingatlanból résztulajdon
elidegenítésére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, a Balassagyarmat, 332 hrsz-ú kivett sportpálya
megnevezésű, 8415 m2 alapterületű ingatlanból megosztás után a határozat mellékletét képező
térképmásolaton megjelölt 1801m2 nagyságú részterületet kivon a korlátozottan forgalomképes
vagyoni körből és átsorolja forgalomképes vagyoni körbe „beépítetlen terület” megnevezéssel.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 332 hrsz-ú kivett sportpálya
megnevezésű, 8415 m2 alapterületű ingatlanból megosztás után1801 m2 nagyságú részterületet
pályázati eljárás keretében, licit útján elidegeníti az alábbi feltételekkel:
az ingatlan induló vételára: 14.400.000.-Ft + ÁFA,
licitlépcső: 100.000.- Ft az induló nettó vételárra,
a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
becsatolása az átlátható szervezetről,
e) a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg,
f) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
a)
b)
c)
d)

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az értékesítésre vonatkozó pályázati eljárásnak
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) rendelet 1. számú mellékletében foglaltak
szerinti kiírásra.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
5.) Amennyiben az első pályázat eredménytelen, úgy két alkalommal ismét meg kell hirdetni az
ingatlan elidegenítését. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek a Képviselő-testület új döntést
hoz az ingatlan hasznosítására.
Határidő: a pályázat kiírására: a területmegosztásának jogerős engedélyétől számított 15 napon
belül
Felelős: Csach Gábor polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth L. út 18. fsz. 1.
ajtószám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú rendelet 19. § (1)
bekezdése alapján Bogdán Győző (szül.: an: ) és Bogdán Győzőné (szül.: , an.: t) a
Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. fsz. 1. ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználókkal –
szociális elvű lakbér megfizetése mellett – 2020. szeptember 1-től - 2021. augusztus 31-ig
lakásbérleti szerződést köt.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.
2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2020. szeptember 30.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6.
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 Bogdánné Virág Kitti (szül.: . an: ) és Bogdán János (szül.: , an.: ) a
Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználókkal
– szociális elvű lakbér megfizetése mellett – 2020. szeptember 1-től - 2021. augusztus 31-ig
lakásbérleti szerződést köt.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.
2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2020. szeptember 30.
Felelős: Csach Gábor polgármester

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23/A., félemelet 2. ajtószám alatti
ingatlan további hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 23/A., félemelet 2. (Hrsz: 1584/2/A/10) ajtószám alatti ingatlan – jelenlegi
megtekintett állapotban - pályázati eljárás keretében, licit útján elidegeníti nettó 1.350.000,- Ft.
induló vételáron.
2.) A vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.
3.) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevő(ke)t terheli(k).
4.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselőtestület 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: 2020. szeptember 15.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobulaház) ingatlanra szóló
az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülettel kötött
helyiségbérleti szerződés meghosszabbításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Értelmi Fogyatékossággal Élők
és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülettel
(Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. adószám: 18641255-1-12), az értelmi fogyatékossággal élők
gondozása, segítése céljából, a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti, 870 hrsz-ú, -ingatlan
nyilvántartás szerinti- lakóház, udvar megnevezésű 330 m 2 területű ingatlanra (melyből az épület
138 m2) kötött bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2020. év július hó 1. napjától 2025. év
június hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b) a helyiség bérleti díj összege: 39.370.-Ft/hó + áfa,
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék megfizetésétől és a
bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint,
d) a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.)
rendeletben foglaltak szerint,

e) a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizeti,
f)
szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően
a bérleti szerződést megkösse.
Határidő: kiértesítésre: 2020. szeptember 15.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
A Balassagyarmati 0101/2, 0101/16, 0101/20 és 0101/21 hrsz-ú, kiemelt fejlesztési területre
vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítására indult eljárásban
a partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - összhangban a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésének c) pontjában foglaltakkal - a
település szempontjából jelentős beruházások gyors építésjogi előkészítésének érdekében, a
kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 0101/2, 0101/16, 0101/20 és 0101/21 helyrajzi számú
beruházási területeket érintő rendezési terv módosítás partnerségi egyeztetési eljárását lezárja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tervezethez a nyitvaálló időn belül módosító javaslat,
ellenvélemény a partnerektől nem érkezett.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök szükséges
módosításáról szóló dokumentációt küldje meg az állami főépítésznek a tárgyalásos eljárás
lefolytatásához.
Felelős: Csach Gábor polgármester
Határidő: 2020. szeptember 10.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgálóhelyiség bérbeadásáról
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a INNER-VISION Tanácsadó Kft.
(1068 Budapest, Városligeti fasor 24. adószám: 26142012-2-42) által adott bérbevételi ajánlata
alapján bérbe adja a Kft. részére a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú 333
m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget az alábbi feltételekkel:
a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2020. év szeptember hó 01. napjától
2025. év augusztus hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b.) a helyiségbérleti szerződés lejártát követően a Képviselő-testület döntése alapján további 5
évre meghosszabbítható,
c.) a helyiség kezdő bérleti díja 149.000.-Ft +áfa /hó,
d.) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti díjnak
megfelelő összeg, 567.690.-Ft befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása,

e.) vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását, mely szerint az éves bérleti díj mértéke
automatikusan az előző évi fogyasztói árindex mértékének megfelelő összeggel emelkedik,
f.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján
fizeti,
g.) a helyiségben beruházás, felújítási munka előzetes költségvetés és az önkormányzat
hozzájárulása alapján végezhető,
h.) a helyiségben a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25-27. szám alatti Társasházak fűtéséhez
elhelyezett melegvizes puffertartályban kárt nem okozhat, továbbá szükség esetén köteles a
Társasház részére -előzetes egyeztetés alapján- a hozzáférést biztosítani.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Csach Gábor polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2020. augusztus 18.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassagyarmati Kábel
Sportegyesület részére 2020. évben egyszeri 3.000.000.- azaz Hárommillió 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: 2020. szeptember 15.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a BSE – Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás
Sport Egyesület részére az MLSZ TAO pályázaton elnyert pályatisztító gép beszerzéséhez 2020.
évben egyszeri 3.000.000.- azaz Hárommillió forintos 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: 2020. szeptember 15.
Felelős: Csach Gábor polgármester

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 számú projekttel kapcsolatos többlettámogatási igény
benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretén belül támogatott „Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton” című
TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 azonosító számú projekt megvalósításához költségnövekményi
igényt nyújt be a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárhoz az alábbi tartalommal:
 A támogatási kérelemben rögzített hatályos
összköltség:
505.751.723 Ft
támogatási összeg:
502.976.723 Ft
önerő összege:
2.775.000 Ft
támogatási intenzitás (projekt szinten): 99,453361 %
 A projekt új teljes költsége bruttó 586.532.865 Ft, elszámolható összköltsége bruttó 581 198
231 Ft és az igényelt támogatási összeg a költségnövekmény igény jóváhagyását követően:
578 423 231 Ft.
 Jelenleg benyújtott költségnövekmény igény összege (támogatási összeg): bruttó
75.446.508 Ft.
 Költségnövekmény igény összetétele:
Beruházás
Építéshez kapcsolódó költségek
bruttó 75.446.508 Ft
ÖSSZESEN




bruttó 75.446.508 Ft

A projekt költségnövekménnyel és saját erővel növelt, új összes költsége: 586.532.865 Ft,
melyből a támogatási összeg az intenzitás figyelembe vételével 578.423.231 Ft, valamint a
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege (saját forrás): bruttó
8.109.634 Ft.
Saját forrás összetétele:
Önrész, amely összesen a Projekt elszámolható költségének bruttó 8 109 634 Ft
1,3943%-kát képezi
ÖSSZESEN

bruttó 8 109 634 Ft

2.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önerő rendelkezésre állását
biztosítja és az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére elkülöníti.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 15.
Felelős: Csach Gábor – polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2020.(VIII.27.) 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 Vitalitas Se a Balassagyarmati Helyi Közösség által meghirdetett Közösségi terek című
pályázat keretében a balassagyarmati 3167/13 hrsz-ú ingatlanon az építési szabályok betartásával

beruházást végezzen, 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 2020. szeptember 5.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 1497 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz,
hogy a Vasútmodellező és Műszaki Kultúráért Egyesület a Balassagyarmati Helyi Közösség által
meghirdetett Közösségi terek című pályázat keretében a balassagyarmati 1497 hrsz-ú ingatlanon
( az önkormányzat tulajdonában és használatában álló területen, Patvarci úti épületszárny nyugati
első két helyiségében, nem érintve a Tankerület vagyonkezelésében lévő épületrészt) az építési
szabályok betartásával beruházást végezzen, 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 2020. szeptember 5.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 445 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz,
hogy a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet a Balassagyarmati Helyi Közösség által
meghirdetett Közösségi terek című pályázat keretében a balassagyarmati 445 hrsz-ú, ingatlanon
az építési szabályok betartásával beruházást végezzen, 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 2020. szeptember 5.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 1614 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz,
hogy a 1614 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Balassagyarmati Helyi Közösség által meghirdetett
Közösségi terek című pályázat keretében a Balassagyarmati Mozi/TH Baráti Kör Egyesület az
építési szabályok betartásával beruházást végezzen, 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 2020. szeptember 5.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
közterületek elnevezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, külterület
097/25 hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant Gólya utcának nevezi el.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, külterület 098
hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant Béka utcának nevezi el.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Vitalitas Se kérelmének támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vitalitas Se Kajakkenu szakosztályának kérelmét és az önkormányzat tulajdonában álló Balassagyarmat, Nyírjes
(5105 hrsz-ú) területen – az önkormányzattal egyeztetett konkrét helyszínen - támogatja
konténerház elhelyezését kajakbázis létrehozása céljából az alábbi feltételekkel:
-

-

a konténerház elhelyezéséhez, fenntartásához az önkormányzat anyagi támogatást nem
biztosít
az Egyesület köteles a konténerházat az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 30
napon belül a helyszínről elszállítani, illetve az önkormányzattal egyeztetetten más helyszínre
áthelyezni
a konténerház elhelyezését biztosító altalaj tekintetében az önkormányzat egy éves határozott
időtartamara vonatkozó megállapodást köt, mely időtartama a határozott idő letelte után, a felek
közös kérésére ismételten meghosszabbítható

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csach Gábor polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2020. augusztus 31.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő
Kft. 2019. évi beszámolóját 25.088 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 20.767 ezer Ft saját tőkével, 6.724
ezer Ft adózott eredménnyel a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja és az adózott eredményt
eredménytartalékba helyezi.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a közzététel érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Csach Gábor polgármester
Oravecz István ügyvezető
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Nkft. működésének vizsgálatára létrehozott Vizsgáló Bizottság
jelentésének elfogadásáról
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 létrehozott Vizsgáló Bizottság jelentését elfogadja.
2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek
Szervezi és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) rendelet 43. § (2) bekezdése szerint
az 1. pontban foglaltakra tekintettel a Vizsgáló Bizottság megbízatása megszűnik.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Csach Gábor polgármester
Münzberg Gusztáv, a Vizsgáló Bizottság elnöke
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Nkft. ügyvezetője összeférhetetlenségének megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában szabályozott összeférhetetlenség
fennállását a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Házy Attila tekintetében, mivel több
hasonló, illetőleg azonos gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságban (Ipoly Média
Kft., az Art Program Kft. és a Megafon Rádió Kft.) rendelkezik tagi részesedéssel, valamint azoknak
önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezetője. Erre tekintettel a Képviselő-testület felszólítja Házy
Attilát, hogy az összeférhetetlenséget e határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül
szüntesse meg.

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben Házy
Attila az 1. pontban foglalt felhívásnak a Gyarmati Média Nonprofit Kft-nél fennálló munkaviszonya
közös megegyezéssel történő megszüntetésével kíván eleget tenni, úgy ehhez hozzájárulását
adja.
3.) Házy Attila ügyvezető Gyarmati Média Nonprofit Kft-nél fennálló munkaviszonyának 30 napon
belüli, közös megegyezéssel történő megszüntetése esetére Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé a
munkaviszonya megszűnését követő naptól 2022. szeptember 30. napjáig tartó, határozott
időtartamra Házy Attila 2660 Balassagyarmat, Nádor u. 19. szám alatti lakost választja.
Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszony keretében, havi bruttó 290.000.- forintos megbízási
díjért látja el.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő 1. pont szerint
Felelős: Házy Attila ügyvezető
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2020.(VIII.27.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Nkft. működésével kapcsolatos döntésekről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Közhasznú Kft. működésének vizsgálatára létrehozott Vizsgáló Bizottság jelentése
alapján az alábbiakra hívja fel a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét:
a) 30 napon belül gondoskodjon a Gyarmati Média Nonprofit Kft. által megkötött, határozatlan
időtartamra szóló, munkavégzésre irányuló jogviszonyt eredményező megbízási szerződések
jogszabályoknak megfelelő módosításáról.
b) Intézkedjen, hogy a Gyarmati Média Nonprofit Kft. 60 napon belül teljesítse a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján
fennálló közzétételi kötelezettségét.
c) 60 napos határidővel végezze el a belső szabályzatok felülvizsgálatát, hatályos
jogszabályoknak megfelelő módosítását, valamint biztosítsa azok teljeskörűvé tételét.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft. tekintetében a tulajdonosi ellenőrzés részletesebb,
legalább évenkénti gyakorisággal történő elvégzését audit formájában.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Házy Attila ügyvezető
Csach Gábor polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő
fejlesztési tervéről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális
Vízellátó Rendszerben tulajdonjoggal rendelkező, ellátásért felelős önkormányzatok közös
képviseletét ellátó Balassagyarmat Város Önkormányzatának nevében a gördülő fejlesztési tervről
az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy készítse el és nyújtsa be a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a 2021-2035. évekre vonatkozó beruházási
terveket a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó rendszerre vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:
Az önkormányzatok csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őket megillető bérleti díj, illetőleg
az esetleges pályázati források erejéig vállalnak kötelezettséget a közműves vízellátási rendszeren
a beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a
szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák
forrásait.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban szükségessé
váló egyéb intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a DMRV Zrt értesítésére: 2020. október 02.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő
fejlesztési tervéről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszerben tulajdonjoggal rendelkező, ellátásért felelős önkormányzatok közös
képviseletét ellátó 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 2021-2035. évekre vonatkozó beruházási
terveket a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően az
önkormányzatok csak a külső források és az esetleges pályázati források erejéig vállalnak
kötelezettséget.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

a DMRV Zrt értesítésére: 2020. október 02.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a

a Mikszáth Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola
Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti ingatlana tetőtérének beépítésével kapcsolatban
indított szabályozási terv módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat,
Hétvezér út 26. szám alatt lévő Mikszáth Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola telkére
vonatkozó szabályozás módosításával, az intézmény fejlesztésének biztosítására.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6a)
bekezdés b) pontja alapján az állami főépítészi eljárás szerinti egyeztetési folyamat megindítására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 10.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
/: dr. Varga Andrea :/
polgármester
jegyző
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I.
emelet 6. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást Hrubecs Gábor
Pál (sz.:.; an.:) és Hrubecs – Török Erzsébet (sz.; an.:) részére költségelvű lakbér megfizetése
mellett 2020. augusztus 1-től kezdődően 2022. július 31-ig, ezen belül a GAMESZ-nál fennálló
munkaviszonyukig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

A szerződés megkötésére: 2020. október 31.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat (Nyírjes) 8711/1. és a 8711/2. hrsz -ú ingatlan
elidegenítéséhez történő hozzájárulásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy
Knyazoviczki Ádám (szül:. an.) és Knyazoviczkiné Fülöp Zsanett (szül:.) (továbbiakban:
Tulajdonosok) 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 19. szám alatti lakosok tulajdonában lévő,
Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1. hrsz-ú 522 m2 területű, és a 8711/2. hrsz-ú 477 m2 alapterületű
zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlanokat értékesítse. Amennyiben a
Tulajdonosok beépítési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az Önkormányzat eredeti
vételáron a Balassagyarmat 8711/1. hrsz-ú, 522 m2 alapterületű ingatlant 700.-Ft/m2 + áfa (bruttó
889.-Ft/m2), azaz bruttó 464.058.-Ft összegért; a Balassagyarmat 8711/2. hrsz-ú, 477 m2
alapterületű ingatlant 700.-Ft/m2 + áfa (bruttó 889.-Ft/m2), azaz bruttó 424.053.-Ft forint összegért)
visszavásárolja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre 2020.október 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/

/: dr. Varga Andrea :/

polgármester

jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Teleki u. 1. szám alatti 1580/A/1. hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti jogviszonyának rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvári és Társa Bt-vel a
Balassagyarmat, Teleki 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú, 201 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiségre Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint az alábbi
feltételekkel köt bérleti szerződést:
a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2020. év november hó 1. napjától 2022. év
október hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b.) a helyiség bérleti díj összege: 10.270.-Ft/m2/év + áfa, azaz: 2.064.270.-Ft/év + áfa (br:218.469.Ft/hó),
c.) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének - a meghosszabbított időszakra vonatkozó bérleti
díj 10%-ának megfelelő - összegét a Bérlő köteles megfizetni,
d.) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék összegének (háromhavi
bérleti díjnak megfelelő összeg) megfizetése,
e.) a helyiségre fennálló helyiségbérleti díjtartozást a helyiségbérleti szerződés megkötéséig,
legkésőbb 2020. október hó 15. napjáig meg kell fizetni,
f.) a bérlő vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását, mely szerint az éves bérleti díj mértéke
automatikusan az előző évi fogyasztói árindex mértékének megfelelő összeggel emelkedik,
g.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizeti,
h.) a helyiségben beruházás, felújítási munka előzetes költségvetés és az önkormányzat
hozzájárulása alapján végezhető.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a kiértesítésre: 2020. október 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Szondi u. 13. fsz. 4. ajtószám alatti lakás hasznosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet
alapján a Balassagyarmat, Szondi u. 13. fsz. 4. ajtószám alatti, 48 m2 alapterületű, egy szobás
komfortos komfortfokozatú lakást 2020. október 15. napjától kezdődően 2021. október 14.
napjáig – költségelven - Baranyi Tibor (szül.:.; an.:) és Baranyi Tiborné (szül.:.; an:) részére
bérbe adja.
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:

Felelős:

A lakásbérleti szerződés megkötésére: 2020. október 15.
A Szondi út 13. fsz. 4. lakás adására: 2020. október 15.
A Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti lakás az önkormányzat, mint tulajdonos részére
történő visszaadásra: 2020. október 31.
Csach Gábor polgármester

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti lakás hasznosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet
alapján a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 3. ajtószám alatti, 34 m2 alapterületű, komfort nélküli
komfortfokozatú lakásra a továbbiakban nem kíván lakásbérleti szerződést kötni a volt bérlővel: Imre
Péterrel (szül.:., an.:) tekintettel arra, hogy a fenti ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
A kiértesítésre 2020. október 15.
A lakás az önkormányzat, mint tulajdonos részéré történő leadására, illetve a „nullás
közműigazolások” becsatolására: 2020. november 15.
Felelős:
Csach Gábor – polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Szabó L. u. 14. fsz. 3. ajtószám alatti lakás hasznosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet
alapján a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti, 62 m2 alapterületű, kettő szobás
komfortos komfortfokozatú lakást 2020. november 15. napjától kezdődően 2021. november 14.
napjáig – költségelven – ifj. Jónás Jenő (szül.:.; an.:) és Jónás Norbert (szül.:.; an:) részére
bérbe adja.
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
l

Felelős:

A lakásbérleti szerződés megkötésére, valamint az Óváros tér 4. fsz. 2. ajtószám alatti
lakásra a „nullás” igazolások becsatolására: 2020. október 31.
A Szabó L. út 14. fsz. 3. lakás adására: 2020. november 15.
Az Óváros tér 4. fsz. 2. ajtószám alatti lakás az önkormányzat, mint tulajdonos részére
történő visszaadásra: 2020. december 1.
Csach Gábor – polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat, Kóvári u. 3. szám alatti ingatlannak
a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ részére
történő hasznosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 3. szám
alatti 177. hrsz-ú ingatlant a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (2660
Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. adószám: 15454106-1-12) részére az alábbi feltételekkel adja
bérbe:
a.) a helyiség határozott időre, a jelenlegi bérleti szerződésben foglalt időtartamig 2021. március hó
31-ig kerüljön bérbeadásra, azzal, hogy a szerződés meghosszabbítható,
b.) a helyiség éves bérleti díja megegyezik a jelenleg a Rákóczi u. 18/C. helyiségre fizetett bérleti díj
összegével – figyelembe véve a fennmaradó felújítási költségnek a bérleti díjba beszámítását is,
c.) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék különbözet megfizetésétől
történő eltekintés,
d.) a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján fizesse meg,
e.) a helyiségbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/C. szám
alatti ingatlanra a helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltaknak megfelelően a
bérleti szerződést kösse meg.
Határidő:
2020.december 31.
Felelős:
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolójának jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2019/2020.
nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi
Óvoda (OM 200635) 2020/2021. 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:
Felelős:

2020. október 15.
dr. Varga Andrea
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2020.(X.01.) 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 2020/2021. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2021. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b.) az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe vételével
- pályázatot ír ki,
c.) a fenti célra az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
2.400.000 Ft-ot biztosít.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás)
2020. december 4. (a pályázat elbírálása)
dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás társulási megállapodásának
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Fogászati
Alapellátási Intézményi Társulás (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.) társulási
megállapodását - az elvégzett felülvizsgálat eredményeként - az 1. számú mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálatával
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága
felé tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2020. október 31.
Csach Gábor Lóránt, polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2020.(X.01.) 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 2020. 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.
Felelős:
Határidő:

Csach Gábor polgármester
2020. október 30.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2020.(X.01.) 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.
Felelős:
Határidő:

Csach Gábor polgármester
2020. október 30.
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
közterületek elnevezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 3166/16. hrsz-ú
ingatlant Ipari parknak nevezi el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2020.(VIII.27.) számú
határozata módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016
számú projekttel kapcsolatos többlettámogatási igény benyújtásáról szóló határozatának 1. pontját
ekként módosítja:
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott „Új iparterületek
kialakítása Balassagyarmaton” című TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 azonosító számú
projekt megvalósításához költségnövekményi igényt nyújt be a Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárhoz az alábbi
tartalommal:
 Jelenleg benyújtott költségnövekmény igény összege (támogatási összeg): bruttó
75.446.498 Ft.

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

2020. október 15.
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
az „Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja az „Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló összegezést.
2.) A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás „2. rész - Tehermentesítő út kivitelezése” tekintetében
szükséges
többletforrást
a
79/2020.(VIII.27.)
számú
határozata
alapján
igényelt
többlettámogatásból,
az
ehhez
kapcsolódó
önerőből,
illetve
a
projekten
belüli
költségátcsoportosításból biztosítja. A többlettámogatási igény elutasítása esetén a többletforrást a
Képviselő-testület a 62/2020.(VII.23.) határozata alapján megkötött hitelből biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről: 2020. október 6.
Felelős:
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata kitüntetéseinek adományozásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évben, Magyarország
Nemzeti Ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa” díjban részesíti
Kotlár Katalin óvodapedagógust
Urhegyiné Lázai Tünde általános iskolai tanárt
Jakubecz Andrea pedagógust
„Balassagyarmat Kultúrájáért” díjban részesíti
Rigó Zoltán kulturális menedzsert
„Balassagyarmat Egészségügyéért” díjban részesíti
Dr. Pálffy Ágnes főorvost
Batuskáné Urbán Rita főműtősnőt
„ Balassagyarmat Sportjáért” díjban részesíti
Szabó Csaba intézményvezető, mesterpedagógust
Kopcsányi Tamás egyesületi elnök, karatemestert
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért” díjban részesíti
Magyar Márta a Szent Erzsébet Idősek Otthona ápoló-gondozóját
Juhász Zoltán a Cserhát Különleges Mentőcsoport elnökét

„Balassagyarmat Közbiztonságáért” díjban részesíti
Balassagyarmati Fegyház és Börtön Biztonsági Osztályát
„Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Sportolója” emlékérem elismerésben részesíti
Goda Gerda
Csernyik Dzsenifer
Ódor Benedek
Münzberg Dominik
Petrás Bence
Pap Rebeka
Kapuvári Bettina
Csépe Maja
Bozány Elizabet Molli
Kertész Jázmin
Major Csanád Koppány
Telek Sebestyén
Gálik Ádám
Varsi Zalán Attila
Borkó Bence tanulókat
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetések és az emlékérmek átadására.
Határidő:
2020. október 23.
Felelős:
Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2020.(X.01.) h a t á r o z a t a
a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYARMATI MÉDIA Nonprofit
Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését a mellékletben foglalt
tartalommal megtárgyalta és elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 2.
Csach Gábor, polgármester
Házy Attila ügyvezető
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2020.(XI.02.) h a t á r o z a t a
a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Balassagyarmaton” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Balassagyarmaton” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló összegezést.
2.) A Képviselő-testület az egyes részek közötti – projekten belüli – átcsoportosítással biztosítja a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések finanszírozhatóságát.

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 2020. november 3.
Felelős: Csach Gábor polgármester

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2020.(XI.02.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínházzal kapcsolatos tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a balassagyarmati 1614.
hrsz-ú, természetben 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatt található Madách
Filmszínház tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy az UNIBÉ Kft. (székhely: 2660 Balassagyarmat,
Bajcsy-Zs. u. 8.; Cg: 12-09-009030; adószáma: 22733258-1-12; Képviselő: Rigó Márton László)
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Irodalmi Múzeum által a zenei produkciók
létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására kiírt, 500 fő befogadóképesség
feletti könnyűzenei koncerthelyszínek támogatását célzó, ZPT-A-2020 kódszámú pályázati felhívás
alapján
a) szakmai munkatársak bérköltségének,
b) létesítménybérleti szolgáltatások költségeinek,
c) üzemeltetési kiadások- és eszközbeszerzés költségeinek
finanszírozására pályázatot nyújtson be.
Hozzájárul továbbá annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések támogatott általi aktiválásához.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2020. november 5.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2020.(XI.02.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház
további hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2660 Balassagyarmat, BajcsyZs. u. 8. szám alatt lévő, balassagyarmati 1614. hrsz-ú, 1185 m2 alapterületű Madách Filmszínház,
valamint a leltár szerint hozzá tartozó eszközök 2022. január 01. napjától 2024. 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 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.
Határidő: az első pályázat kiírására 2020. november 4.
Felelős: a pályázat kiírásáért dr. Varga Andrea jegyző
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2020.(XI.02.) h a t á r o z a t a
a tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadásáról és egyéb szükséges
intézkedések megtételéről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa működtetni kívánt
tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzat által önként vállalt
feladat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről és a jogszerű működéshez szükséges
egyéb intézkedések megtételéről.
Határidő: 2020. november 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2020.(XI.02.) h a t á r o z a t a
a Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött
megbízási szerződés megszüntetéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV. számú felnőtt háziorvosi
körzet feladatellátásával a 131/2011. (VI. 30.) határozattal megbízott Dr. Váradi Erzsébet
Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel – székhely: 2660 Balassagyarmat, Batthyány út 49., képviseli
Dr. Váradi Erzsébet – megkötött szerződést 2021. január 1-jével megszünteti.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási
megszüntetéséről gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2020. november 30.
Felelős: Csach Gábor polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2020.(XI.02.) h a t á r o z a t a
az illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú
pályázat benyújtásáról

szerződés

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: Csach Gábor – polgármester
/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

