
 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január hó 26. 

napján 14,00 órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey 

László, Demus Iván, Diósi László, Fényes Balázs, Győri János, Huszár Péter, Kajdy 
Lászlóné, Mogyorósi Gabriella, Pulay László, Paulusz Miklós, Reznicsek Ferencné, Siket 
Béla, Szirácsik Ervin és Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

Dr. Varga Andrea aljegyző 
     Magyaros Tamás irodavezető 
     Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
     Moór Mátyás osztályvezető 
     Selmeczi Zoltán osztályvezető 
     Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, az intézményvezetőket, vendégeinket, 
a városi televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét (17 főből 16 fő van jelen, 
Smitnya Sándor távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a napirendre 
vonatkozóan van-e javaslat? 
 
Paulusz Miklós: A 12. napirend (Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közműből 
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb 
hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 49/2001.(XII.21.) rendelet 
módosítására) tárgyalását javaslom levenni, helyette a Vízmű átvilágítását vegyük napirendre. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Három javaslatom van a napirenddel kapcsolatban:  
1. Javaslom, hogy a 11. napirendet (Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit 

Kft 2010. évi üzleti tervének elfogadására) 1. napirendként tárgyalja meg a Testület. 
2. 22. napirendként kerüljön a Testület elé megtárgyalásra „a TÁRNICS Kft elidegenítésével 

kapcsolatos egyes előzetes döntések meghozatalára” című előterjesztés. 
3. 23. napirendként javaslom az Egyebek napirendi pontot. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Javaslom, hogy eredeti meghívó szerinti 10. napirendet (Előterjesztés a 
Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének jóváhagyására) 8. 
napirendként, a 8. napirendet 9. napirendként tárgyalja a Képviselő-testület. 



A polgármester szavazásra bocsátja Paulusz Miklós javaslatát, melyet a Képviselő-testület 4 
igen, 8 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett n e m fogadott el (Mogyorósi Gabriella nem volt 
jelen a szavazáskor). 
 
A polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a Gyarmati Média 
Kommunikációs Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést 
elsőként tárgyalta a Testület, melyet a Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal 
elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen a szavazáskor).  
 
A polgármester szavazásra bocsátja „a TÁRNICS Kft elidegenítésével kapcsolatos egyes 
előzetes döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendre vételét, melyet a Képviselő-
testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen 
a szavazáskor).  
 
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirend felvételére szóló javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Mogyorósi Gabriella 
nem volt jelen a szavazáskor).  
 
A polgármester szavazásra bocsátja Zolnyánszki Zsolt javaslatát, melyet a Képviselő-testület 14 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott el (Diósi László nem volt jelen a szavazáskor). 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított és kiegészített napirendet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen 
a szavazáskor).  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének 

elfogadására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
  Házy Attila ügyvezető igazgató 

 
2.) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2010. évi célok 

meghatározásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága hivatásos 

állományában szolgálatot teljesítők 2010. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező 
célok meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit, ügykezelőit és 

munkavállalóit megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatások megállapításáról szóló 
39/2009.(XI.26.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

5.) Előterjesztés a PPP konstrukció keretében megvalósult Tornaterem projekthez kapcsolódó 
Szolgáltatási szerződés 2. sz. módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 



6.) Beszámoló a Nógrád Megyei Vöröskereszt Területi Szervezetének a Balassagyarmati 
Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglalt feladatok teljesítéséről 
Előterjesztő: Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetének Vezetője 
 

7.) Előterjesztés a járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 7/2000.(III.31.) rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének 

jóváhagyására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
  Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató 
 
9.) Előterjesztés a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2009. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadására és a 2010. évi térítési díjak megállapítására 
Előterjesztő: Kopcsányi Ottó igazgató 
 

10.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 16/2001.(IV.20.) rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Cigány 

Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
12.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 

közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról 
és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 49/2001.(XII.21.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatban meghozandó döntésekre 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási 

Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
16.) Előterjesztés a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződés elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója során a 
vállalkozási szerződésben biztosított késedelmi kötbérigénnyel kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
 

18.) Előterjesztés az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak létszámára vonatkozó 
döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 



19.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

20.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2003.(II.28.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

21.) Előterjesztés közösségi szállóval kapcsolatos felterjesztésre 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
22.) Előterjesztés a TÁRNICS Kft elidegenítésével kapcsolatos egyes előzetes döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

23.) Egyebek 
 
 
Napirend előtt: 
 
A polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, 
illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi).  
 
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról 
készült írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2010. évi üzleti 

tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
  Házy Attila ügyvezető igazgató 
 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Házy Attilát, a Média Kft ügyvezető igazgatóját. 
Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz? 
 
Házy Attila ügyvezető igazgató: Köszönöm nincs, de a kérdésekre szívesen válaszolok. 
 
Demus Iván: Kérdéseim: A Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvében olvasom, hogy a 2009. 
évi beszámolót alapul véve a tagok úgy ítélik meg a helyzetet, hogy null szaldós lehet a Kft 
működése. Örömmel tájékoztat minket a Kft ügyvezető igazgatója, hogy a Duna Televízió, a Hír 
Tv és az Echo Tv Nógrád megyei fő beszállítói voltak 2009-ben, 37 hírt adtak el, ebből 11 szólt 
Balassagyarmatról. A Gyarmati Hírek terjesztésre kerül Balassagyarmaton kívül 5 további 
településen. Kérdezem, mit finanszírozunk mi? 25,5 m Ft-ot kap az önkormányzattól a Média 
Kht. Ahhoz, hogy mi Nógrád megye hírszolgálata vagyunk, nem járulnak hozzá az 
önkormányzatok, csak mi finanszírozzuk a Kft-t? 
 



 
 
Pénzügyekről: 1,5 milliós a kintlévőség, amelynek tetemes része hirdetésekből áll. A lejárt 
számlák összértéke megközelíti a 400 eFt-ot, az ügyek már bírósági szakaszban vannak.  
Kérdésem, mikorra várható ezeknek a megfizetése? 
Nagyon alacsony a hirdetési tevékenység nettó árbevétele, 4,9 millió Ft. A tervezett 
bevételeknek mindössze 53 %-a teljesült a tv-nél, az újságnál ez 48 %-ban teljesült. Ezek a 
számok nem győznek meg arról, hogy szigorúan, elvárhatóan folyt a gazdálkodás. Nyomdai 
szolgáltatások költsége 2,2 millió Ft. Ez csak az újságköltség? Újságszerkesztés és –készítés 
költsége 890 eFt tervezettel szemben 1,2 millió Ft. Mit takar ez a sor? Egyéb igénybe vett 
szolgáltatások költsége tényszáma 4,9 millió Ft. Ez mit takar, miért nőtt meg a tervezetthez 
képest ennyire az összeg? Az üzemi (üzleti) tevekénység eredménye a tervezett 838 eFt-tal 
szemben -2,5 millió Ft-on áll az első 10 hónap. Milyen garanciákat tud adni egy biztonságosabb 
működés érdekében Ügyvezető Igazgató úr? Az újság adófizetői forintokból működik, van-e mód 
és lehetőség arra, hogy egy társadalmi szerkesztő bizottság álljon a főszerkesztő mellett? 
Nagyon demokratikus megoldás lenne, ha egy bizottság segítené a szerkesztő munkáját. 
 
Házy Attila ügyvezető igazgató: Demus elnök úrnak a következőket tudom mondani: A 
Felügyelő Bizottság elnöke optimista, a kintlévőségeink tényleg nagyok. Tetemes része a 
hirdetésekből átutalásokkal befolyó bevételek. Egy helyi vállalkozó utólag akarta rendezni, de 
még sem rendezte. Én személyesen próbálok beszélni ezekkel az emberekkel, bíróságra menni 
nem sok értelmét látom. Balassagyarmatról azért ennél (11-nél) sokkal több hírt juttattunk el 
általában a Duna Tv-nek, illetve olyan televízióknak, amelyek fizetnek. Ebben a hónapban, 
januárban, már 200 eFt-ot termeltünk. Sajnos az MTV kiesik ebből a körből, ők nem fizetnek. 
Igen, az önkormányzatok nem járulnak hozzá az újság fenntartásához, Patvarccal volt 2009-ben 
eseti szerződésünk, 2 alkalommal fizettek. Véleményem szerint nem is kell feltétlenül fizetni egy 
önkormányzatnak azért, hogy benne legyen az újságban. Folyamatosan emeljük a 
példányszámot, volt rá eset, hogy 7.500 példányban jelent meg. 
Kintlévőségek - remélem mielőbb sikerül rendezni, 5-600 eFt még nem lejárt tartozás, ezek még 
beérkezhetnek. 
2009. ténybevétel alacsony - Igen, valóban. Ingatlanpiac beállt, nem várható, hogy pénzért az 
újságot igénybe fogják venni. 
A bevételkieséseket pótolni kell - film-videógyártással próbáljuk ezt a kiesést kompenzálni.  
Nyomdai költség – Képviselő úr megnyugtatására közlöm, nem készítünk választási szórólapot 
senkinek sem, higgye el. 
529 sor – Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége miért nőtt? Egyes feladatokat nem saját 
dolgozóval, hanem kiszervezve látunk el, ezért nőttek a vállalkozói költségek, csökkentek 
viszont a bérek. 
Az üzemi eredmény rossz? Milyen garanciát tudunk adni? Semmilyet. Próbáljuk növelni a 
bevételeket. Az önkormányzat sem akar többet fordítani a működésre, sőt inkább kevesebbet. 
Nem szeretném csődbe vinni ezt a céget, dolgozunk rajta, hogy ez ne fordulhasson elő. 
Társadalmi szerkesztő bizottság - jöjjenek, a kapu nyitva, szerkesztő dönt majd. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen a szavazáskor). 
 
 
 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének 
elfogadásáról 

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

Kommunikációs Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az 
alábbi pénzforgalmi adatokkal fogadja el: 

 
 38.550.- eFt bevétellel, 

  37.331.- eFt költséggel és ráfordítással. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős:     Házy Attila ügyvezető igazgató 
Határidő: 2010. január 31. 

 
2.) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2010. évi 

célok meghatározásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Demus Iván: A határozati javaslat kiegészítését javaslom a következők szerint. A nagy B.) pont 
egészüljön ki szövegszerűen a következő e.) ponttal: 
„e.)  Az apparátus és a képviselők érdemibb munkakapcsolatának biztosítása, a testületi, 
illetve a bizottsági üléseken felvetett problémák megoldásának visszacsatolása (írásbeli 
válasz, egyebekben szóbeli visszajelzés). 
 
Csach Gábor alpolgármester: Támogatom a kiegészítést.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen a 
szavazáskor). 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen 
a szavazáskor). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező  
2010. évi célok meghatározásáról 

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

köztisztviselőire vonatkozó 2010. évi egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező 
alábbi főbb célokat az alábbiakban határozza meg: 

 
A.) Általános célok: 
 



a.) az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok, feladatok időarányos 
megvalósításának elősegítése, ill. abban való közreműködés 

 
b.) az egészségügyi, oktatási, szakképzési szolgáltató rendszer működési 

hatékonyságának javítása, racionalizálása, 
 
c.)  a körjegyzői feladatok ellátására Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzataival 

kötött megállapodásban foglaltak végrehajtása, 
 

d.) hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, folyamatos elemzése, változások 
átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása, 

 
e.) hatósági jogalkalmazás színvonalának emelése, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása, 

 
f.) ügyintézési határidő további csökkentése, ügyfelek teljes körű tájékoztatása, 

felvilágosítása, ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása, 
 

g.) ügyintézés törvényességi színvonalának emelésével elérni, hogy csökkenjen az 
eredményes jogorvoslatok száma, 

 
h.) belső szervezeti egységek közötti kommunikáció javítása, 

 
i.) a közigazgatási tevékenység informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése, 

figyelemmel az elektronikus ügyintézés bevezetésére, az önkormányzat informatikai 
stratégiájában meghatározott feladatok időarányos teljesítésére, 

 
j.) 2010. évi választások törvényes lebonyolításával összefüggő feladatok előkészítése, 

végrehajtása. 
 

B.) Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok: 
 

a.) Biztosítani kell a képviselőtestület és bizottságai működésének törvényességét, 
eredményességét és hatékonyságát valamint a kihirdetett önkormányzati rendeletek 
teljesebb megismerhetőségét, a rendeletek, határozatok határidőben történő 
végrehajtását,  ill. a hatályosulás elemzését;   

 
b.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének maradéktalan betartása, különös 

tekintettel a takarékos gazdálkodásra, ill. a hiány, valamint a kintlévőségek 
csökkentésére, az adóbehajtások hatékonyságának növelésével a helyi adótartozások 
mértékének csökkentése;  

 
c.) Önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása, erőforrásokkal kapcsolatos gazdálkodás 

hatékonyságának növelése; 
 

d.) Az EU források eredményes kihasználása érdekében a pályázati rendszerekben nyíló 
lehetőségek minél jobb és szélesebb körű figyelemmel kísérése, kihasználása, 
folyamatban lévő beruházások, projektek időarányos teljesítése. 

 
e.) Az apparátus és a képviselők érdemibb munkakapcsolatának biztosítása, a testületi, 

illetve a bizottsági üléseken felvetett problémák megoldásának visszacsatolása (írásbeli 
válasz, egyebekben szóbeli visszajelzés). 



C.) A közigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos feladatok: 
 

a.) A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt 
szabályok maradéktalan betartása, hatósági ellenőrzések fokozása; 

 
b.) A körzetközponti hatósági igazgatási feladatok ellátásában érintett településekkel a 

kapcsolattartás növelése; 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban megfogalmazott célok 

figyelembevételével a hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit 
határozza meg. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

3.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2010. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célok figyelembevételével határozza meg Dr. 
Tőzsér Zsolt jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményeit és a kitűzött 
teljesítménykövetelmények értékelésének eredményéről a Képviselő-testület 2011. januári 
ülésén adjon tájékoztatást. 
Határidő: kitűzésre: 2010. február 28., tájékoztatásra 2011. január 31. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 

hivatásos állományában szolgálatot teljesítők 2010. évi teljesítmény-
követelményeinek alapját képező célok meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm a Tűzoltóság képviselőit. Parancsnok úr betegsége 
miatt nem tud jelen lenni, neki jobbulást kívánunk. Kérdezem, van-e az írásbeli anyaghoz 
szóbeli kiegészítés?   
 
Tűzoltóság képviselője: Nincs. 
 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem 
volt jelen a szavazáskor). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos 
állományában szolgálatot teljesítők 2010. évi teljesítménykövetelmények 

alapját képező célok meghatározásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományában szolgálatot teljesítők részére 2010. évre 
az alábbi teljesítménykövetelményi célokat határozza meg: 

 
a) Szakhatósági tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani hatáskör vizsgálatára, 

valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesülésére.  
 



 
b) A tűzoltóság által végrehajtandó hatósági ellenőrzések legyenek feltáró jellegűek, a 

feltárt hiányosságok minden esetben a megfelelő jogszabályhelyre történő hivatkozással 
kerüljenek megállapításra, ill. a hiányosság súlyosságának megfelelő szankció kerüljön 
alkalmazásra. 

 
c) A működési és illetékességi terület önkormányzataival, a felügyeleti, társ- és 

közreműködő szervekkel változatlanul biztosítani kell az eddigi, magas szintű közös 
munkavégzést és törekedni kell az együttműködés körének kiszélesítésére, a kölcsönös 
támogatás és nyitottság alapján erősíteni kell az együttműködést.  

 
d) A parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötött egyesületekkel erősíteni kell 

a szakmai együttműködést, továbbképzésükben történő közreműködéssel, 
gyakorlatokba történő bevonásukkal segíteni szakmai felkészültségük fejlesztését. 

 
e) Szakmai tevékenység során törekedni kell a vonatkozó jogszabályok előírásainak 

maximális érvényesítésére, valamint a megváltozott tűzvédelmi jogszabályok, ill. a Ket. 
következetes alkalmazására. 

 
f) Gondoskodni kell az állomány, ill. az időközben felszerelt fiatal tűzoltók szakma, 

szakmai tűzoltóverseny és tűzoltó sport iránti elkötelezettség kialakításáról, motiválásuk 
kidolgozásáról és elősegíteni a szakmai- és sportversenyekre történő eredményes 
felkészülést, valamint az azokon való részvételt. 

 
g) Meg kell követelni és rendszeresen ellenőrizni az állomány képzésének, 

továbbképzésének minőségét, hatékonyságát, a tűzmegelőzési állomány minden tagja 
feleljen meg a tűzvizsgálat végzését szabályozó rendelet előírásainak. 

 
h) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az illetékességi és működési területen a 

veszélyforrások változásait, azok feltárását és biztosítani kell a megelőzési, 
szakhatósági, propaganda és tűzvizsgálati tevékenységi további magas szintű ellátását.  

 
i) Folytatni kell a szakmai szempontok maximális érvényesítése mellett a költségtakarékos 

és ésszerű gazdálkodást, a prioritások meghatározásával, átgondolt, arányos 
költségráfordításokkal, biztosítani kell állomány használatában lévő vagyontárgyak 
állagának megóvását.   Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a megjelenő pályázatokat 
és az ebben rejlő lehetőségeket maximálisan ki kell kihasználni. 

 
j) Biztosítani kell a személyi állomány munkakörülményeinek szinten tartását, a 

rendelkezésre álló anyagi erőforrások függvényében esetleges fejlesztéseket kell 
végrehajtani (védőfelszerelések, felderítő és mentesítő eszközök stb.). Rendszeressé 
kell tenni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos teendők ismertetését, a veszélyes 
anyagok jelenlétében történő beavatkozás szabályainak elsajátítását. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak tűzoltóparancsnok 

részére történő megküldésével hívja fel figyelmét, hogy az 1.) pontban meghatározott célok 
alapján a hivatásos állomány tagjai részére a személyre szóló teljesítménykövetelményeket 
határozza meg. 

 
 



3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak alapján határozza 
meg Kertész Ferenc alezredes, tűzoltó-parancsnok 2010. évi teljesítménykövetelményét. 

  Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit, 
ügykezelőit és munkavállalóit megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatások 
megállapításáról szóló 39/2009.(XI.26.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi 
Gabriella nem volt jelen a szavazáskor). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
1/2010.(I.27.)  r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit, ügykezelőit és 
munkavállalóit megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról szóló 

39/2009.(XI.26.) rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5.) Előterjesztés a PPP konstrukció keretében megvalósult Tornaterem projekthez 

kapcsolódó Szolgáltatási szerződés 2. sz. módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi 
Gabriella nem volt jelen a szavazáskor). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a PPP konstrukció keretében megvalósult Tornaterem projekthez 
kapcsolódó Szolgáltatási szerződés 2. sz. módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező szerződésmódosítás-tervezet szerinti tartalommal elfogadja a Szolgáltatási 
szerződés 2. sz. módosítását. 
 

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

Határidő: 2010. február 03. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 

6.) Beszámoló a Nógrád Megyei Vöröskereszt Területi Szervezetének a Balassagyarmati 
Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglalt feladatok teljesítéséről 
Előterjesztő: Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetének Vezetője 

 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Juhászné Kincses Helént és Böhm Sándort a 
Vöröskereszt képviseletében. Van szóbeli kiegészítésük a kiküldött anyaghoz? 



 
Juhászné Kincses Helén: Köszönjük nincs, várjuk a kérdéseket. 
 
Demus Iván: Benne van az előterjesztésben, hogy jelentős mértékben romlik az egyedül 
maradt nők helyzete. Az utcára kerülésnek nemcsak az egyedül maradás az oka. Ez újabb 
szakmai kihívást jelent. Népkonyha feladatainak ellátása embert próbáló munka. Az ellátás 
minőségét mutatja, hogy itt nem történt évek óta olyan, hogy valaki megfagyott volna. 
Fontos még kiemelni, számomra szakmai eredmény, nem elég biztosítani a helyet, ahová ők 
adott helyzetben be tudnak menni, azon kell dolgozni, hogy ebből a helyzetből hogyan tudnak 
kikerülni.  
Olvasom az előterjesztésben továbbá, hogy „az utcán lévők többsége aktív korú", illetve hogy 
„kiugróan magas az állami gondozásból kikerült fiatalok száma". Kérdésem: ez súlyos probléma, 
a kezelése fontos, milyen kapcsolatrendszere van a szervezetnek az utógondozókkal, a 
gyermekvédelmi szakemberekkel? Összefogásra lenne szükség. 
 
Diósi László: Érdekes a beszámoló. Nagyon tartalmas, elemző, nagyon sok adatot tartalmaz.  
Milyen tendencia várható a nappali melegedő szolgáltatásaiban?  
 
Pulay László: Részletes és precíz anyagot kaptunk. Köszönet jár a csapatnak a munkájáért, 
nagy szükség van rájuk, nélkülük tragédiák sora következett volna be. Kérdésem: Szóbeszéd, 
hogy idegeneket fogad be az állomás, hány fő a nem gyarmati lakos?  
Keresi-e a bővítés lehetőségét a Vöröskereszt? Ugyanakkor a magatartással kapcsolatos 
gondok a környék lakói részéről nap mint nap felvetődnek. Célszerű volna minél előbb jó helyet 
keresni részükre. A temető az egyik búvóhelye a hajléktalanoknak.  Hány ember van kinn? 
Nyáron ne engedjük, hogy ott legyenek.  
 
Dr. Csekey László: Csatlakozom a Diósi képviselő úr által elmondottakhoz. A csökkenő 
szociális támogatások, illetve az adományok megadóztatása komoly gondot jelent. 
Az OEP 6 hónapig finanszíroz egy beteget, a kórház tovább ingyen nem tudja tartani ezeket a 
betegeket, lehet, ennyi idő alatt nem oldódik meg a szociális otthoni ellátás. Mi lesz a megoldás? 
 
Bhöm Sándor: Örülök a kérdéseknek. Demus képviselő úrnak válaszolom, hogy a 18-21 éves 
fiatalok száma növekvő tendenciát mutat. Nincsenek meg azok az intézmények, amelyek 
fogadnák ezeket a fiatalokat. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk ilyen esetben, útjuk a bűnözés 
felé vezet. Jó kapcsolatunk van az Oltalom Karitatív Egyesülettel, több esetben vállaltak fel 
fiatalokat. Ezek a fiatalok sajnos vándorolnak.  
Diósi képviselő úrnak - sajnos a tendencia a jövőben tovább fog nőni.  Támogatjuk a 
házasságokat, az élettársi kapcsolatokat, egyedül nincs meg az erő ebből a helyzetből kijutni. 
Balassagyarmaton irreálisan magasak az albérletek, ez nem megoldás. 15 embert próbáltunk 
1,5 évig ilyen módon ellátni, segíteni, 1,5 mFt vesztesége keletkezett a Kft-nek.  
Pulay képviselő úrnak: A Hajléktalan Szálló nem szeretetház, nem testvéries ott az élet, 
előfordulnak összetűzések. De ezek nem olyan hangosak, hogy zavarják az ott lakókat. 
Szeretettel várom Önöket bármely időpontban látogatásra. Nálunk viszonylagos rend és 
tisztaság van. 
Balassagyarmaton 20 %-os a munkanélküliség, nehéz egzisztenciát teremteni, lecsúszóban a 
középréteg.  A normatíva felére csökkent, nehéz fedezni az étkeztetést. 
A város összes szociális intézményével kapcsolatot tartunk, a Családsegítő és Gyermekvédelmi 
Szolgálattal, a védőnői hálózattal. Jó velük a kapcsolatunk. 
Aki a temetőben van, egyik se hajléktalan személy, hogy miért oda mennek, nem tudom, és nem 
is tudom elzavarni őket. 
62 hajléktalan él kinn az utcán.  Nem tudunk minden hajléktalant összeszedni, ez nekünk rossz. 



A Kórház modern rossznak tekinti a hajléktalan ellátást, a finanszírozás nem elég a működésre. 
81 embernek adunk gyógyszert, nap, mint nap. Szomorú, hogy a hajléktalanság ilyen 
nagymértéket öltött ebben a kisvárosban. Hogy mennyi a nem balassagyarmati, mennyi a 
Nógrád megyei illetékességű hajléktalan a 290 főből? 1-2 kivételtől eltekintve nincs ilyen. Aki 
nem Nógrád megyei illetékességű, azok után nem kapunk normatívát. 
 
Juhászné Kincses Helén: Köszönöm az észrevételeket, az elismerő szavakat, szeretném 
megköszönni a Képviselő-testületnek, hogy a helyiséget a rendelkezésünkre bocsátotta. A 
bővítés megoldása valamennyiünknek a feladata, kérném a segítségüket, hogy a helyzetet 
rendezni tudjuk. 
A csökkenő normatívából nagyon nehéz lesz a feladatainkat ellátni.  Éves szintén 4 millió forint 
mínusszal indulunk, a hiány pótlására kérem a testület segítségét.  Keressük a bővítés 
lehetőségét is. Kérem a Képviselő-testületet, ha van olyan ingatlana, amit át tudna adni erre a 
célra, hogy 40 főt még legalább el tudjunk látni.  
 
Dr. Csekey László: A balassagyarmati Kórház pszichiátriája az egész megyét ellátja. A 
gyarmati Szociális Otthonnak jó híre van, nagyon sok salgótarjáni illetékességű is kéri, hogy ide 
helyezzük. 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Kiskorúak is igénybe veszik a szolgáltatásokat. Megtörténik-e a jelzés a 
gyámhatósághoz, vagy a családgondozóhoz? 
 
Fényes Balázs: Balassagyarmaton kívül a többi városban milyen a hajléktalanok aránya?  
 
Bhöm Sándor: Csekey képviselő úrnak: Valóban megesik időnként a szívem egy-egy 
salgótarjáni lakhelyűvel kapcsolatosan, de ez csak 1-2 hétre vonatkozik. Balassagyarmaton 
kelet-nógrádi nincs. Jegyző úrnak - A kiskorút a családdal együtt elhelyezzük, az elhelyezést 
követő napon írásban értesítjük a Gyámhivatalt, a Családsegítő Egyesületet, a Reménysugár 
Gyermekotthont, a Csecsemőotthon, sőt Balassagyarmat Város Jegyzőjét is. Minden esetben 
időben jelzünk a társintézmények felé, hogy kiskorú ne legyen veszélyeztetve a szállón. 
Salgótarjánban 40 fős férfi, 20 fős női hajléktalan szálló működik, számukról pontos 
számadatom nincs. Pásztón 5 fő hajléktalan van, Szécsényben 7 fő, Rétságon nincs hajléktalan 
személy pillanatnyilag.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Munkájukhoz további sok sikert, egészséget, kitartást kívánok.  
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott (Kajdy Lászlóné 
nem volt jelen a szavazáskor). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetének 2009/2010. évi  
beszámolójának elfogadásáról 

 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetének 
2009/2010 évi beszámolóját. 
 



7.) Előterjesztés a járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 7/2000.(III.31.) 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: A rendelet-módosítás alapvető célja az, hogy rendezzük a 
helyzetet, amelyet az alaprendelet nem szabályozott egyértelműen. 
Nem támogatom az emelést, javaslom, hogy az 5. §. (2) bekezdés a.), b.) és c.) pontjaiban a 
800,- 600,- és  500,- eFt/hely +Áfa  egyszeri hozzájárulást  600,- 500,- és 400 ,- eFt/hely +Áfa-ra 
módosítsuk. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott 
(Diósi László nem volt jelen a szavazáskor). 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Diósi László nem volt jelen a szavazáskor). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
2/2010.(I.27.)  r e n d e l e t e 

a járművek elhelyezésének szabályairól szóló 7/2000.(III.31.) rendelet 
módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének 

jóváhagyására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
               Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató asszonyt. 
Kiegészítése van? 
 
Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató: Köszönöm, nincs. 
 
Dr. Csekey László: Örülök a Kft munkájának. Az utcák karbantartásáról szeretnék egy-két 
mondatot szólni. Szépen összesöprik a szemetet, a halmok ott maradnak, a szél szétfújja. Ezzel 
kapcsolatos érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy ezek összegyűjtése a város másik 
cégének a feladata. 
 
Huszár Péter: Főorvos úrnak igaza van. Két éve is felvetődött ez a kérdés, hogy kap-e a kft 
ilyen gépkocsit, amivel el tudja szállítani a szemetet.  Azt hiszem, hogy pályázatra vár a kft, hogy 
egy ilyen járművet be tudjanak szerezni. 
Kérem a Képviselő-testületet, ha van lehetőség pályázatra, akkor ezt tegyük meg. 
 
Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató: A szállítási részt a Kft nem tudja lebonyolítani, 
mert nincs mivel. A hivatal munkatársaival próbálunk erre megoldást találni átcsoportosítással. 
Én is a pályázatra várok és az önkormányzat segítéségére. 
 
Dr. Csekey László: Nagyon fontos az autó a nagymennyiségű szemétnél. Régen ez 
megoldható volt, aki seperte az utcát, tolt egy kis kocsit, amibe összeszedte a szemetet, talán 
ezt újra be lehetne vezetni. Ezekhez a kis halmokhoz nem autó, csak egy kis jóindulat kell. 



 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének 
elfogadásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi 
pénzforgalmi adatokkal fogadja el: 

 173.266.- eFt bevétellel, 
  173.266.- eFt költséggel és ráfordítással. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft ügyvezetőjét a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 Felelős:   Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető igazgató 
 Határidő: 2010. január 31. 
 
Demus Iván: Napirend előtt, ügyrendi javaslatom, hogy a jövőben a meghívó elkészítésekor a 
hivatal munkatársai vegyék figyelembe, ha a napirendhez külsős vendég érkezik, és ezeket 
vegyék előre. 
 
9. Előterjesztés a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2009. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadására és a 2010. évi térítési díjak megállapítására 
Előterjesztő: Kopcsányi Ottó igazgató 
 

Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Kopcsányi Ottó igazgató urat. Kiegészítése van a 
kiküldött anyaghoz? 
 
Kopcsányi Ottó igazgató: Nincs. 
 
Siket Béla: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság hosszasan tárgyalta az 
előterjesztést. Évről-évre csökken a látogatottság. Marketing munkára lenne szükség a bevétel 
növelése érdekében. A tábor jó kezekbe került. Komoly felújításokat kellett végrehajtani. 
Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor és 
Dr. Csekey László nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2009. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról és a 2010. évi térítési díjak megállapításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú, tábor megnevezésű ingatlan 2009. évi 
működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 



 
2.) A Képviselő-testület a tábor 2010. évi igénybevételének térítési díjait az alábbiak szerint 

fogadja el: 
 

2. a.) A Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak és közalkalmazottainak, és az 
intézményből nyugdíjba vonult közalkalmazottaknak a térítési díj mértéke: 

 800.- Ft/fő/éj. 
A díjból  10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény, 

20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.  
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési díjat 
fizetni. 
 

2. b.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben tanuló  
diákoknak, közalkalmazottaknak és az intézményekből nyugdíjba vonult 
közalkalmazottaknak a térítési díj mértéke: 1.200.- Ft/fő/éj. 
 
A díjból   10-20 fő feletti csoportok esetén 10 % kedvezmény, 

20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.  
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési díjat 
fizetni. 
 

2. c.) Nem a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 
       tanulóinak, közalkalmazottainak a térítési díj  mértéke:   1.600.- Ft/fő/éj 
 

A díjból  10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény, 
            20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható. 

A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési díjat fizetni. 
 

2. d.) Egyéb felnőtt vendégek részére a térítési díj mértéke: 2.000.- Ft/fő/éj 
 

 2. e.) 40 fő feletti csoportlétszám esetén az iskola igazgatója dönthet a kedvezmény 
          mértékéről, mely nem lehet magasabb a fentiekben meghatározott díjtételek 30 %-ánál.   

 
2. f.) A szülővel, szülőkkel együtt üdülő, 6 éves kort be nem töltött gyermek, gyermekek után 
        térítési díjat nem kell fizetni.  

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az önkormányzat fenntartásában 

működő nevelési-oktatási intézményeket 2010. január 31-ig írásban értesítse. 
Határidő: 2010. január 31.  
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
10. Előterjesztés az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 16/2001.(IV.20.) 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Diósi László: Javaslom, hogy a kérelmek elbírálása negyedévente történjen. A havonkénti 
elbírálás hátránya, hogy ha kimerül a keret, az utolsó hónapokra nincs lehetőség még minimális 
összeg megállapítására sem. Én a negyedéves elbírálást javasolom, így van lehetőség 
mindenkinek adni a rendelkezésre álló keretből. 
 
Szirácsik Ervin: A támogatás korhatárhoz van kötve? 
 
Mega György: Nincs korhatárhoz kötve. Ha valaki 50 éves korában gondolja az első lakását 
megvásárolni, illetve építeni, akkor ő 50 éves korában valójában első lakáshoz jut. 



 
Huszár Péter: Ha az önkormányzattól vásárol valaki lakást, akkor jogosult a támogatásra? 
 
Mega György: Ebben az esetben más kedvezményeket kap a vásárló, az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályozásáról szóló 
14/1997.(IV.09.) rendeletet alkalmazzuk ebben az esetben.  
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság javaslatát. A Bizottság egyhangú 7 igen szavazattal javasolja, hogy a rendelet-tervezet 
1. §-ában a kölcsön összegének visszafizetési határideje 10 év legyen.  
Én nem támogatom a módosítást.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Bizottság módosító javaslatát, melyet a 
Képviselő-testület 6 igen és 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett  n e m fogadott el (Dr. 
Csekey László és Mogyorósi Gabriella nem volt jelen a szavazáskor). 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja Diósi képviselő úr módosító javaslatát a 
negyedévenkénti elbírálásról, melyet a Képviselő-testület 12 igen és 2 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen a szavazáskor). 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen 
a szavazáskor). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
3/2010.(I.27.)  r e n d e l e t e 

az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 16/2001.(IV.20.) 
rendelet módosítására 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Napirend előtt: 
 
Diósi László: Napirend előtt azért kértem szót, hogy bejelentsem, hogy 2010. január hó 01. 
napjától kiléptem a Szabad Demokraták Szövetsége szervezetből. Képviselői munkámat 
független képviselőként kívánom a jövőben ellátni, vállalt feladataimat teljesíteni szeretném. 
 
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város 

Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata Testületének 1/2010.(I.26.) határozatát az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról. (A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen 
a szavazásnál). 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 

Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületével kötött 
Együttműködési megállapodást és azt a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  
 

2.) A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 9/2009.(I.27.) határozattal 
módosított, 50/2008.(II.27.) határozattal elfogadott együttműködési megállapodást.  

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

aláírására. 
Határidő: 2010. február 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
12.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, 

illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 49/2001.(XII.21.) rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Paulusz Miklós: Összességében úgy látom, hogy Balassagyarmaton a legdrágább a víz, épp 
ezért indokolatlannak tartom, hogy ezt a tévedést korrigáljuk, ez az emelés szerintem túlzás. Az 
első tételnél már meg lettek emelve az alapdíjak. Évente 116 millió Ft-ot vételez be ebből a 
vízmű. Vízterhelési díj sem tetszik nekem, Balassagyarmaton 26 Ft/m3, Szécsényben ez 11,50 
Ft/m3. Nem értem itt miért ennyire drága. Bevétel kiesésre javasolom, hogy a Vízmű Felügyelő 
Bizottsága ne kapjon juttatást.  
 
Évente 817.000.- m3 víz eltűnik a rendszerből, ez az eladott víznek majdnem a fele, azt kellene 
megtalálni hova kerül ez a víz. A társasházban lakók is további sarcot fizetnek a tolvajok helyett. 
Én azt mondom, aki ezt a rendeletet elfogadja, az elárulja a választóit, kérem 
képviselőtársaimat, hogy ennek megfelelően szavazzanak. 
 
Siket Béla: Mint a Vízmű Felügyelő Bizottságának tagja, a következőket szeretném reagálni 
képviselő úr szavaira. A víz- és csatornadíj központi kérdés. A napirend nem erről szól, amit 
elmondott, ezek tisztázandó dolgok, viszont nem akarom értékelni az egyes megjegyzéseket. 
A Vízmű a 2009. december hó 09-i taggyűlésén elfogadta a díjakat. Az erről készült 
jegyzőkönyvet továbbították az önkormányzatnak. Itt a hivatalban valaki elkövetett egy hibát, 
nem írták a 2009. évre vonatkozó díjakat. Ez a mostani rendelet-módosítás csupán az elírásnak 
a korrekciója. A mai napirend arról szól, hogy az ügyintéző hibát követett el, ezt kell korrigálni. 
Még annyit fűznék hozzá, hogy ha alacsonyabb vízdíjat határozunk meg, mint a taggyűlés, 
törvény írja elő, hogy az önkormányzatnak ki kell fizetni a különbözetet. 
Mint az FB tagja felajánlom képviselő úrnak, hogy egy előre megbeszélt időpontban menjünk el 
együtt a Vízműhöz, hogy a felmerült kérdéseket tisztázzuk. 
 
Paulusz Miklós: Javaslatom, hogy át kellene világítani a vízművet, hova megy ki ez a hatalmas 
bevétel, erre feltétlen kíváncsi lennék. 
 



Medvácz Lajos polgármester: A múlt ülésen illett volna ezeket elmondania képviselő úrnak, bár 
joga van ehhez. Ezekre a kérdésekre az igazgató asszony korrekt szakmai válaszokat tudott 
volna adni. Ebbe most ne menjünk bele, ne hasonlítgassunk össze településeket. Hogy mi a 
drága, mi az olcsó, az mindig a fajlagos körülményektől függ. A díjcsökkentés érdekében 
bizottságot hoztunk létre, ezen dolgozunk. 
 
Siket Béla: A vízterhelési díjat a Kormány 2004-ben vezette be, ez egy fix összeg, melynek a 
25 %-át számlázták le a víztermelők kibocsátási paraméterei alapján. A vízmű hajtja be, és 
tovább kell utalni a "nagykalapba". 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Ma már legalább ötször elhangzott, hogy  nem a Vízmű a hibás. Ugyan 
leírjuk, hogy elírás, valóban a hivatal hibázott, rossz számok kerültek a táblázatba. Miután a 
Képviselő-testület a múlt hónapban a CD-n eljuttatott előterjesztésről szavazott, és nem azt 
fogadta el amit kellett volna, ezért döntöttünk úgy, hogy visszahozzuk a Testület elé. A Hivatal 
hibája miatt elnézést kérek, arra törekszünk, hogy ilyenek a jövőben ne forduljanak elő. 
 
Győri János: Ha Paulusz Miklós képviselő úrnak jók az információi, jó lenne tudni, ez a 
800.000,- m3 víz hová folyik el. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Erre mi nem tudunk válaszolni, nem tudjuk az adatok 
valódiságát, tartalmát. Nem véletlenül pályáztunk a svájci projektre, Balassagyarmat 
ivóvízhálózatának a korszerűsítését, felújítását meg kell kezdeni. A csövek rossz minőségéből is 
adódhat a vízveszteség, de most nem erről kell vitáznunk, a múlt hónapban ezekről nem volt 
szó. A javaslatokat le kell írni, be kell terjeszteni, majd azután válaszolunk rá. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 13 igen 
és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Mogyorósi Gabriella nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
4/2010.(I.27.)  r e n d e l e t e 

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a 

díjalkalmazás feltételeiről szóló 49/2001.(XII.21.) rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
13.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatban meghozandó döntésekre 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Demus Iván: A Pénzügyi Bizottság ma 13,30 órakor tárgyalta az 1. számú határozattal 
kapcsolatos kiegészítéseket.  A Bizottság vita után úgy döntött, hogy az eredeti határozati 
javaslatot egyhangú 4 igen szavazattal támogatja.   
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella és Siket Béla 
nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézetben tárgyú pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati kiírásra a Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet fejlesztése céljából. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetve a Közbeszerzési Bizottság Elnökét a 

pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
3.) A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő testület márciusi ülésére 

terjessze elő a pályázat végleges költségvetését, illetve a szükséges önerő mértékét. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott (Mogyorósi Gabriella és 
Siket Béla nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
a „Tanulói laptop program Balassagyarmaton” című pályázat benyújtásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

„Tanulói laptop program Balassagyarmaton” tárgyban a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése – Tanulói laptop program című pályázati kiírásra. 

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

intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella és Siket Béla 
nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 
 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 

Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2 tárgyú pályázatának támogatásáról és a 
megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dr. 

Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO2 (TIOP-
2.2.2-08/2-2009-0010 című, a TIOP-2.2.2/08/2F számú, „A sürgősségi ellátás – SO1 és 
SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” című 
pályázati kiírásra benyújtott és támogatásban részesített pályázatát. 

 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő 

pénzügyi fedezetét, 46.607.339,- Ft-ot a 2010. és 2011. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 

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

megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
14.) Előterjesztés a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
Csach Gábor alpolgármester: Több képviselő is kérte, hogy ez a fajta kezelési szabályzat 
erősödjön meg, illetve egészüljön ki a halászati szabályzatra vonatkozó részekkel. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Egyetértek, a Horgászegyesületet fel kell kérni, működjön együtt. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella és Siket Béla nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának elfogadására 

 
 

1.) A Képviselő-testület elfogadja az e határozat mellékletét képező Nyírjesi - tavakra 
vonatkozó Egységes Kezelési Szabályzatát. 

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

Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 



15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási 
Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Selmeczi Zoltán osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.  
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata Testületének 2/2010.(I.26.) határozatát Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve elfogadásának véleményezéséről. (A 
határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az önkormányzat 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella és Csach Gábor nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 

közfoglalkozatási tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatási tervnek 

a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához, valamint az 
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Balassagyarmati Kirendeltségéhez 
történő megküldéséről. 
Határidő: 2010. február 10. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat közcélú foglalkoztatási kötelezettségének 
teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella és Csach Gábor nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
az önkormányzat közcélú foglalkoztatási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos 

feladatok ellátásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. §-a alapján a településen biztosítandó 
közcélú feladatok szervezésével, a feladatok lebonyolításával megbízza a Balassagyarmati 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t, hogy 

amennyiben lehetőség nyílik állami források igénybevételére a közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának támogatására, valamint a közcélú foglalkoztatottak munkaeszközökkel 



való ellátásának támogatására, úgy a kiírásra kerülő felhívás alapján nyújtson be pályázatot 
a kiírásban meghatározottak és a jogszabályi előírások figyelembe vételével. 

  
Határidő: a 2. pont tekintetében 2010.február 10. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

   Zoltánné Járja Orsolya a Foglalkoztatási Kft. ügyvezetője 
 
16.) Előterjesztés a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződés elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát. A 
Bizottság egyhangú 6 igen szavazattal javasolja, hogy közcélú foglalkoztatás esetén – más 
szervek részére – polgármester döntsön majd a jegyző javaslata alapján.  
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Bizottság javaslatát, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella és Csach 
Gábor nem volt jelen a szavazásnál). 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi Gabriella és Csach 
Gábor nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
a közcélú foglalkoztatást elősegítő megállapodás elfogadásáról  

 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal 
elfogadja a közcélú foglalkoztatást elősegítő, a nem önkormányzati alapítású és 
fenntartású, a közcélú munkavégzés keretében munkaerőt igénylő intézményekkel, 
alapítványokkal és egyéb foglalkoztatókkal megkötendő MEGÁLLAPODÁST.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az igénylő 

foglalkoztatókkal aláírja. 
 
 Határidő: 2010. december 31. 
 Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
 
(18,00 órakor a polgármester elköszön a televízió nézőitől.) 
 
17.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója során a 

vállalkozási szerződésben biztosított késedelmi kötbérigénnyel kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati  
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott 
(Csach Gábor, Dr. Csekey László, Mogyorósi Gabriella és Reznicsek Ferencné nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója során a 
vállalkozási szerződésben biztosított késedelmi kötbérigénnyel kapcsolatos 

döntés meghozataláról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház – 
Rendelőintézet rekonstrukciója során – 3. jelű épület esetében - a vállalkozási 
szerződésben biztosított késedelmi kötbérigényét nem érvényesíti. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Medvácz Lajos – polgármester 
Határidő:  2010. január 31. 

 

18.) Előterjesztés az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak létszámára 
vonatkozó döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi 
Gabriella nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
az önkormányzati fenntartású intézményi konyhák további működésére vonatkozó 

intézkedési terv elfogadásáról szóló 292/2009.(XI.25.) határozat 
módosításáról 

 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a az önkormányzati 
fenntartású intézményi konyhák további működésére vonatkozó intézkedési terv 
elfogadásáról szóló 292/2009. ( XI.25.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
a.) A Határozat 1.1. pontjának utolsó francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„a Városi Idősek Otthona létszámából 1 fő leépítésre kerül” 
 

b.) A Határozat  1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
A Madách Kollégiumnál működő konyha vonatkozásában: 

- a konyhai létszámból 0,5 fő leépítésre kerül, további 0,5 fő bérköltségét az 
intézmény saját költségvetésében kigazdálkodja 

 
c.) A Határozat 1.4. pontja helyébe az alábbi 1.4. pont lép: 
A GAMESZ által fenntartott főzőkonyhák vonatkozásában: 

- egy fő létszámleépítésre kerül sor 
 



2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, intézményvezetők 

 
 
19.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott (Mogyorósi 
Gabriella nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2010.(I.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(a határozat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
20.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(II.28.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey 
László és Mogyorósi Gabriella nem volt jelen a szavazásnál). 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
 5/2010.(I.27.)     r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek 
 Szervezeti és  Működési Szabályzatáról szóló rendelete 

módosításáról  
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Paulusz Miklós: Kérem részemre az egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot eljuttatni. 
Köszönöm.  
 
 
21.) Előterjesztés közösségi szállóval kapcsolatos felterjesztésre 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor, 
Dr. Csekey László és Mogyorósi Gabriella nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a közösségi szállással kapcsolatos felterjesztésről  
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmaton 
működtetni kívánt közösségi szálló vonatkozásában felterjesztéssel él a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§-a alapján, az alábbi állami 
szervekhez: 

- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
- Önkormányzati Minisztérium 

 
2. A Képviselő – testület az 1. pontban megjelölt felterjesztés tartalmát az alábbiak szerint 

határozza meg: 
 

- Balassagyarmat Város Önkormányzata kapjon részletes tájékoztatást arra 
nézve, hogy a közösségi szálló újraindítása mikor, milyen döntés alapján, 
hány fővel, milyen további bővítési célkitűzésekkel került elfogadásra 

- ennek konkrét ismeretében, figyelemmel az önkormányzat kötelező 
feladataira, illetve a fentiekben is megjelölt korábbi tárgyalásokra, az illetékes 
állami szervek az önkormányzattal egyeztetve hozzanak döntést az 
újraindítás kérdésében, annak körülményeiben, illetve az önkormányzatra 
ezen döntés következtében kiható kötelezettségek, többletterhek kezeléséről 

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

továbbá arra, hogy a felterjesztésre visszaérkezett válaszokról a képviselő – testület 
részére tájékoztatást terjesszen elő. 

 
Határidő:  

1. és 2. pont vonatkozásában 2010. január 30. 
3. pont vonatkozásában a válaszok megérkezését követő, soron következő 
testületi ülés  

Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
22.) Előterjesztés a TÁRNICS Kft elidegenítésével kapcsolatos egyes előzetes döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Demus Iván:  A Pénzügyi Bizottság az ülés előtt tárgyalta meg az előterjesztést, és 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy a napirend előreláthatólag még 
visszakerül a testület elé. 
 
Paulusz Miklós: Sok lakó jelezte, hogy kellene egy lomtalanítást végezni a városban. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmaton elkészültek a hulladékszigetek, egyes 
önkormányzatok sajnos nem tettek még eleget a kötelezettségeiknek, ezért még nem tudtuk 
beindítani a szelektív hulladékgyűjtést.  



 
Fényes Balázs: Véleményem szerint ezekben a gépekben nagyon kevés üzemóra van, jó 
állapotban vannak. Jelenleg ezek a gépek a beszerzési áruknál többet érnek. Aggályom, hogy a 
Tárnics Kft az árakat úgy állapítja meg nekünk, ahogy ő akarja. Jó lenne, ha a hulladéklerakó 
telep valamilyen módon ellenőrzés alatt lenne. 
Javaslom továbbá, hogy havonta vagy két hetente legyen egy ingyenes szemétszállítás 
(kismennyiségben), vagy kedvező árfeltételekkel. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Lomtalanításhoz – tavasszal tárgyalunk a szemétszállítási 
díjakról, ezt majd akkor tárgyaljuk meg. A hulladéklerakó telep őrzött hely lesz, az illegális 
szemétlerakókat meg kell büntetni. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott (Győri János és Mogyorósi 
Gabriella nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2010.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
ingóvagyon értékesítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő – testülete a TÁRNICS Környezetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Kft. működésére szolgáló, a határozat mellékletét képező, 
osztatlan közös tulajdonban lévő ingó vagyonának elidegenítését határozza el. A képviselő-
testület a tulajdoni hányadát az üzemeltető Tárnics Kft-nek ajánlja fel megvételre.  

 
2. A képviselő-testület a többi tulajdonostárs tulajdoni hányadának elidegenítéséből származó 

elővásárlási jogáról lemond. 
 
3. A képviselő-testület az ingó vagyon eladási árát 21.000.000 Ft + ÁFA összegben határozza 

meg. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő ingó 
vagyon értékesítéséből származó bevétel az üzletrészek arányában legyen felosztva a 
tulajdonos önkormányzatok között: 

 

A gépek nettó eladási árából az egyes önkormányzatokat megillető 
rész 

Település 
Osztási 
arány 

Gépek tulajdoni 
hányada Vételárrész 

Balassagyarmat 4 020 000 57,43% 
12 060 000 

Ft 
Cserhátsurány 180 000 2,57% 540 000 Ft 

Dejtár 270 000 3,86% 810 000 Ft 

Érsekvadkert 720 000 10,29% 2 160 000 Ft 

Herencsény 140 000 2,00% 420 000 Ft 

Hugyag 170 000 2,43% 510 000 Ft 

Nógrádmarcal 100 000 1,43% 300 000 Ft 



Őrhalom 200 000 2,86% 600 000 Ft 

Patak 190 000 2,71% 570 000 Ft 

Patvarc 130 000 1,86% 390 000 Ft 

Szanda 150 000 2,14% 450 000 Ft 

Szügy 270 000 3,86% 810 000 Ft 

Ipolyszög 170 000 2,43% 510 000 Ft 

Terény 90 000 1,29% 270 000 Ft 

Csesztve 70 000 1,00% 210 000 Ft 

Csitár 90 000 1,29% 270 000 Ft 

Ilíny 40 000 0,57% 120 000 Ft 

  7 000 000 100,00% 21 000 000 
Ft 

 
 
4. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
23.) Egyebek 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti Kovalcsik István középiskolai tanár levelét, melyben a 
304/2009.(XII.21.) számú határozattal kapcsolatos írásos állásfoglalást kér. 
 
Selmeczi Zoltán osztályvezető felolvassa a levelet (a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
A közoktatásban a közoktatási törvény határozza meg az elsődleges szabályokat. A törvény 18. 
§-a azt mondja ki, hogy a szakvizsga megléte feltétele a megbízásnak. A pályázatban ezt 
levezettük és pontosan leírtuk.  Nem válik el egymástól a pályázati felhívás és a megbízás 
feltétele. 
A Képviselő-testület teljesen jogszerűen írta ki a pályázatát.  
A pályázati előkészítés jogosultja fogja tájékoztatni a tanár urat. 
 
Pulay László: Kérem a következő ülésre előkészíteni a csendrendelet módosítását. Ami itt a 
kaszinóban van szemben az tarthatatlan, pénteken és szombaton nem lehet aludni. Ezt a 
problémát meg kell oldani.  
 
A polgármester megköszöni a részvételt és aktivitást, és 19,00 órakor bezárja az ülést.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 /: Medvácz Lajos :/ /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
      polgármester             jegyző 
 


