
 
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-én  
                   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, Pulay László, Paulusz Miklós,  
                              Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Smitnya Sándor, Szirácsik Ervin és  
                              Zolnyánszki Zsolt képviselők. 
 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                                              Dr. Varga Andrea aljegyző 
                                              Juhászné Gajzinger Ágnes pü. oszt. vez. 
                                              Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez.  
                                              Moór Mátyás településfejl. és városüz. oszt. vez.    
                                              Szikora Péter pü. vezető főtanácsos 
                      
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit, vendégeit, a Képviselő-testület tagjait 
és a városi televízió adásának nézőit.  
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 15 fő ) és azt megnyitja. 
Mogyorósi Gabriella képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt távolmaradását előre jelezte. 
Diósi László képviselő késését jelezte. 
 
N a p i r e n d  e l ő t t:  
 
Medvácz Lajos polgármester: Gyászol a város, 2010. február 2-án elhunyt Reiter László 
Balassagyarmat Város Díszpolgára.  
A polgármester rövid megemlékezést tart, majd a Képviselő-testület és a jelenlévők egy perces 
néma felállással emlékeznek az elhunytra.  
A polgármester ismerteti a Magyar Kultúra Napján kitüntetetteket. Elmondja, hogy Bertók Ottília, 
a Balassi Bálint Gimnázium német nyelvoktató tanára „Apáczai Csere János”- díjat vett át Hiller 
István kulturális minisztertől. A kitüntetést a nyelvoktatás terén elért eredményeiért kapta. 
Tanítványai a nyelvi csoportjában közel 100 %-ban tesznek közép- és felsőfokú nyelvvizsgát és 
az országos nyelvi versenyek középiskolai döntőibe is bekerülnek.  
 
Tóth Miklós a Rózsavölgyi Márk Zeneiskola tanára „Németh László”- díjban részesült. Eddig 



nyolc tanítványából nevelt trombita- és kürtművészt, fia három nemzetközi és országos 
versenyen első helyezést ért el. Tóth Miklós a „Madách Díjas” Balassagyarmati Rézfúvós 
Kvintettnek is vezetője. 
 
A Balassagyarmati Dalegylet – amely idén ünnepli megalakulásának 146. évfordulóját -
„Csokonai Vitéz Mihály” alkotói díjban részesült.  
 
A polgármester a kitüntetetteknek virágot, vagy ajándékot ad át. A Balassagyarmati Dalegylet 
nevében Ember Csaba karnagy veszi át a polgármester ajándékát. 
 
A meghívón szereplő napirendet kiegészítéssel javasolja elfogadni az alábbiak szerint: 
- a Tárnics Kft-ben meglévő üzletrész elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozataláról és    
- a Rákóczi u. 18. szám alatti helyiség hasznosításáról szóló előterjesztések napirendre vételé-
vel. 
 
A polgármester megkérdezi a testület tagjait, hogy a mai üléshez van-e kiegészítésük. 
 
Kajdy Lászlóné:  Egyebek napirendi pontban szeretnék kérdezni a Patvarci úti iskola 
bezárásával kapcsolatban.  
 
Győri János: Egyebekben az önkormányzati utak hóeltakarításáról szeretnék kérdezni. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirendi pontnál történő két képviselői 
felszólalást, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott ( Diósi László és 
Mogyorósi Gabriella képviselő nincs jelen a szavazáskor). 
 
Szavazásra bocsátja a Tárnics Kft-ben meglévő üzletrész elidegenítésével kapcsolatos 
döntések meghozataláról, és a Rákóczi u. 18. szám alatti helyiség hasznosításáról szóló 
előterjesztések napirendre történő felvételét, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal 
elfogadott.   
 
Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a már elfogadott kiegészítésekkel együtt -, melyet 
a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
  
1. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 

7/2009.(II.19.) rendeletének módosítására 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

2. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 
rendelet megalkotására 

     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

3. Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamba történő 
beíratása időpontjának meghatározására 

     Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző  

4. Előterjesztés a városi piacon helypénz és helyhasználati díj mértékének megállapítására 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester   



5. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) 
rendelet módosítására 

     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

6. Előterjesztés a Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására 
     Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

7. Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatban meghozandó döntésekre 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
8. Előterjesztés Medvácz Lajos polgármester és Csach Gábor alpolgármester illetményének, 

valamint költségátalányának megállapítására 
     Előterjesztő: Demus Iván bizottsági elnök 

9. Előterjesztés „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézetben” tárgyú pályázat költséglimiteinek meghatározására 

     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

10. Előterjesztés a Rákóczi u. 18. szám alatti helyiség hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11. Egyebek: 
Képviselői felszólalások  

 
 
Polgármester tájékoztatása a múlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
12. Előterjesztés a Helyi Birtokhasznosítási Bizottságba történő bizottsági tag delegálására  
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester (Zárt ülés) 
 
13. Előterjesztés a Tárnics Kft-ben meglévő üzletrész elidegenítésével kapcsolatos döntések  

meghozatalára 
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester ( Zárt ülés) 
 
 
A polgármester minden napirendi pont tárgyalásánál ismerteti a bizottsági véleményeket 
és javaslatokat. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N A P I R E N D:  
 
1. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 

7/2009.(II.19.) rendeletének módosítására 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló 
asszonyt.  
Megkérdezi az előterjesztőket, hogy van-e kiegészítésük az írásban kiküldött anyaghoz.  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Az írásos anyagot nem kívánom kiegészíteni, de az esetlegesen 
felmerülő kérdésekre szívesen megválaszolok. 



   
Medvácz Lajos polgármester: Ez még nem a zárszámadási anyag, most csak a szükséges 
átvezetéseket és módosításokat tartalmazza a rendelet-tervezet. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2010.(II.18.) r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 
7/2009.(II.19.) rendelete módosításáról 

( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi) 
========================================================================= 
 
2. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 

rendelet megalkotására 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem az előterjesztőket, hogy van-e kiegészítésük a 
rendelet-tervezettel kapcsolatban.  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Nem kívánom kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot.  
 
Medvácz Lajos polgármester: A könyvvizsgáló asszony javasolta, hogy a rendelet-tervezet 4. § 
(4) bekezdése egészüljön ki az alábbiak szerint: 
„Az önkormányzat a közcélú munka keretében foglalkoztatottak átlagos létszámát 150 főben 
határozza meg.” 
 
Demus Iván biz. elnök: Az írásos könyvvizsgálói véleményben, a 2. oldalon szerepel, hogy a 
rendelet-tervezet milyen szabályozásokat tartalmaz.  
Az előző önkormányzat az éves költségvetés megalkotásánál részletes intézkedési tervet 
készített. Véleményem szerint a 2010. évi rendelet-tervezet nem tartalmaz konkrét 
intézkedéseket. Igaz, hogy felsorolja a feladatokat, de ez nem pótolja az intézkedési tervet, ami 
ehhez a nagy működési hiányhoz elengedhetetlen volna. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, 
mert ha nem történik intézkedés, akkor nehéz lesz megvalósítani azokat a feladatokat, amelyek 
a rendelet-tervezetben szerepelnek. A költségvetést mindenképpen stabilizálni kell. A 2010. évi 
költségvetésben előállhat olyan nehézség, ami likviditási gondokat is okozhat.   
Kérdésem, hogy a tervezett fejlesztés milyen költségekkel jár? 
A működési hiány nagysága miatt különösen lehet feszültségre számítani. Milyen nagyságrendű 
hitel felvétele várható? 
Az intézmények működésénél keletkezhet-e olyan feszültség, amely az intézményeket 
veszélyezteti? 
Szóba került az iskolai struktúra átalakítása. Látszik, hogy ez elodázhatatlan, mivel 370 gyermek 
jár be vidékről és nem minden gyerekek után kap az önkormányzat normatív támogatást.  
A Kistérségi Társulás ülésén hangzott el az átalakítás gondolata. Kérdésem, hogy érinti-e ez 
önkormányzati oktatási intézményeket, vagy befolyásolná-e meglévő iskolai struktúrát egy 
esetleges átszervezés? 
Véleményem szerint ebben az esetben is egy intézkedési tervre volna szükség, mert az 
intézményekben foglalkoztatottaknak ez megnyugvás lenne.  
Nem látszik a költségvetésben az sem, hogy a fejlesztési hiteleket vissza tudja-e majd fizetni az 
önkormányzat (bármilyen jó kondícióval lehet azt felvenni)? 



Juhászné Gajzinger Ágnes: Az intézmények átalakítására semmilyen összeg nincs elkülönítve 
a 2010. évi költségvetésben, és ilyen javaslat sem hangzott el. A meglévő struktúra marad. 
Véleményem szerint az eddig megtett intézkedés elég ahhoz, hogy az intézmények működő 
képesek legyenek ebben az évben is.  
Megpróbálunk takarékoskodással továbbra is tarthatóvá tenni az intézményi költségvetéseket 
(pl. a nem kötelező óraszámok felülvizsgálatával, és az egyes nem kötelező feladatok áttekin-
tésével). Ha ezt a lépést megtesszük, akkor látjuk majd, hogy milyen intézkedéseket kell 
végrehajtani.  
Bizonyos kiadási keretek az önkormányzathoz kerültek meghatározásra és kifizetésre. Ebből a 
központi keretből határozza meg az önkormányzat, hogy mit lehet megvalósítani. Az 
intézmények tekintetében 2010. évben csak 1 %-os tartalékkeretet képeztünk.  
 
A 870 millió Ft-os működési hiányt figyelembe véve arra törekszünk, hogy a kiadások teljesítése  
időarányosan történjen. Ebben az évben még talán kezelni tudjuk ezt a mértékű hiányt.  
A balassagyarmati általános iskolákba bejáró 370 vidéki gyermek közül 200-250 fő után nem az 
önkormányzat normatívát. 
Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Községekkel kötött társulási megállapodás alapján az 
önkormányzat a normatívát megkapja a központi költségvetésből. 
A rendelet-tervezet tartalmazza azt a záradékot, hogy a vidéki gyermekek miatt új tanulócsoport 
nem indítható.  
A működési kiadás csökkentését szolgálják az alábbi fejlesztések, mint az intézmény energia-
takarékos fűtéskorszerűsítése és a kórházi épületek kihasználtságuk racionalizálására tett 
intézkedések. 
Az energia-megtakarítást szolgálja az óvodák, valamint a Fiúkollégium hőszigetelésének 
felújítása, és nyílászáróinak cseréjére benyújtott pályázat. 
 
Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária: A likviditási gondok enyhítéséről a rendelet-tervezetben 
is találunk javaslatot. A 870 millió Ft éves szintű működési hiányt, időarányosan kell számolni. 
Az elmúlt évben is feszültség volt a gazdálkodásban. Az ÖNHIKI pályázattal és az úgynevezett 
ÖM pályázati lehetőséggel lehet majd csökkenteni a működési hiányt, de ez várhatóan nem 
fogja fedezni az egész éves működési kiadást.  
 
Minden évben megvizsgálja az önkormányzat, hogy az éves hitelkeretbe bele fér-e a fejlesztési 
hitel felvétele. Sajnos a hitelek kamata elég nagy terhet ró az önkormányzatra.  
Az intézkedési terv készítését én akkor támogatom, ha Képviselő-testület úgy látja majd, hogy 
az elkövetkező időszakban erre szükség lesz, de a rendelet-tervezetben részletesen szerepel a 
gazdálkodás iránya és az előrelátás.  
 
Likviditás elkerülésére bérhitelt kell felvenni. Az önkormányzat egy olyan kedvezményes hitel-
konstrukcióról tárgyal a pénzintézettel, amely a bérhitelt is ki tudná váltani. Sajnos az előző 
évekhez viszonyítva itt is több a hiány. 
Egy esetleges intézményi szerkezetátalakítás több évi előkészületet igényelne.  
 
Csach Gábor alpolgármester: A működési- és munkabérhitel felvételét az önkormányzat a 
jelenlegi nagyságrenden kívánja tartani. 
Fejlesztési hitellel érintett pályázatok közül két pályázat nyert, de a nagykürtösi és 
balassagyarmati közös egészségügyi pályázat sajnos nem nyert.  
 
Az előző években alkalmazott, úgynevezett „Intézkedési terv” egy határozat volt, aminek sosem 
volt nagy súlya a végrehajtás tekintetében. Jól tudjuk, hogy évtizedek óta az egyes törvények 
által előírt feladatok és azok központi költségvetésből történő finanszírozása nem volt és most 



sincs összhangban.  
A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet egy nagyon szigorú költségvetést tartalmaz. A 
rendelet be nem tartása sokkal súlyosabb vétséget jelent az önkormányzati intézményekre 
vonatkozóan.  
Az egységes iskola kapcsán még nagy vita van. Várjuk meg a következő kormányt, hogy ebben 
a kérdésben milyen álláspontot alakítanak ki. Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az egységes iskolarendszerről a Kistérségi Társulás taggyű-
lésén volt szó. A 21 település önkormányzata döntött arról, hogy egyfajta egységes 
iskolarendszert hoznak létre. Ebben a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola, valamint 
a Mikszáth Kálmán Középiskola és Szakiskola mellé két térségi általános iskolát vonnának be. 
Úgynevezett Kistérségi Mikro-társulásban működtetve, plusz pénzforrásokhoz jutna a kistérség 
és a város önkormányzata. Még folyamatban van az egyeztetés. Csak akkor lehet erről 
konkrétumot mondani, ha minden településtől március végéig beérkeznek az önkormányzati 
testületi határozatok. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat is megtárgyalta és véleményezte a város 2010. évi 
költségvetését, melyet a 4/2010.(II.9.) számú határozattal elfogadásra javasoltak. 
 
Két módosító javaslat érkezett a rendelet-tervezethez: a 4. § (4) bekezdés kiegészítéséhez, 
valamint a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy az „Ipolymenti Zsidómúzeum támogatása” címszó 
helyett, „Közhasznú szervezetek támogatása”  szerepeljen.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 4. § (4) bekezdésének módosítását, 
melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
Szavazásra bocsátja  a Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 2 
nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadott. 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet egészét – a már elfogadott módosításokkal együtt -, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadott. 
     

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2010.(II.18.) r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről  
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi) 

========================================================================= 
 
3. Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamba 

történő beíratása időpontjának meghatározására 
     Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában 
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott ( Dr. Csekey 
László, Diósi László, Fényes Balázs és Mogyorósi Gabriella képviselő nincs jelen a szavazás-
kor).  

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2010.( II.17.) határozata 
az óvodába történő jelentkezés  és a tanköteles  tanulók első évfolyamra  történő 

beíratása időpontjának meghatározásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

        -  az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles  tanulók első évfolyamra  történő  



 
 
           beíratásának időpontját  

• 2010. március  25.  (csütörtök, 8-17 óráig), 
                                    március  26.  ( péntek,    8-17 óráig),  
                                    március  27.  (szombat,  8-12 óráig)  időpontokban  határozza meg. 

 
2./  A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvodába vezetőjét, hogy a Központi Óvodába és 
Tagóvodáiba csak a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi 
Társulás (továbbiakban: Társulás) településeinek közigazgatási területén lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek óvodai felvételét követő szabad kapacitás 
terhére vehet fel Társuláson kívüli, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
gyermeket. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Pálinkás Zoltánné óvodavezető 
 
3./  A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye 
közzé és az érintett intézmények vezetőit a döntésről értesítse. 
Határidő: 2010. február 19. 
Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
4./ A Képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőit, hogy az óvodai jelentkezés és a 
tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása időpontjának nyilvánosságra hozataláról 
gondoskodjanak. 
Határidő: 2009. február 19. 
Felelős:    intézményvezetők 
======================================================================== 
 
4. Előterjesztés a városi piacon helypénz és helyhasználati díj mértékének 

megállapítására 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: 2009. évben díjemelést nem alkalmazott az önkormányzat. 2010-
től ÁFA változás miatt kellett emelni – mintegy 5 %-os mértékben - a díjakat. 
Ebben az évben nem javasolom a díjemelést, így az „A” változatot javasolom elfogadni.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az „A” változattal, melyet a 
Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott (Diósi László, Fényes Balázs és Mogyorósi 
Gabriella képviselő nincs jelen az ülésen). 

Balassagyarmat   Város Önkormányzata Képviselő - testületének 
22/2010. (II. 17.) h a t á r o z a t a 

a városi piacon helypénz és helyhasználati díj mértékének megállapításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi piacon fizetendő 

helypénz és helyhasználati díj, továbbá mérlegkölcsönzési díj mértékét – figyelemmel a 
vásárokról és piacokról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakra – 
2010. évben nem emeli meg.  

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában elfogadott döntésről a 

piacon tájékoztató közzétételéről gondoskodjon.  
Határidő: 2010. február 26. 



Felelős:     Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
5. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) 

rendelet módosítására 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester rendelet-tervezetet ismertet, majd hozzászólás hiányában 
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
8/2010. (II. 18.) r e n d e l e t e 

gyermekek napközbeni ellátásának térítési 
díjáról szóló 1/2006. (XII. 27.) rendelet módosításáról 

( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi) 
======================================================================= 
 
6. Előterjesztés a Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására 
     Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, majd hozzászólás hiányában 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett elfogadott.  

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2010.(II.17.) határozata 

a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi 
Könyvtár a 130/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott alapító okiratát 2010. március 1. 
napjával az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. Az alapító okirat 3. pontjának első francia bekezdése törlésre kerül. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok 
Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére történő 
megküldéséről. 

Határidő: 2010. március 5. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Madách Imre Városi Könyvtár vezetőjét, hogy az 

intézmény telephelyeiben történt változásnak megfelelően szükséges vezetői 
intézkedéseket és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását terjessze 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének illetékes bizottsága elé. 

Határidő: 2010. március 31.  
      Felelős: Pálinkás Katalin igazgató 
======================================================================== 
 
7. Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatban meghozandó döntésekre 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az 1. számú határozati javaslatot, majd hozzászólás 



hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2010.(II.17.) határozata 
a Központi Óvoda és tagintézményeinek infrastruktúra fejlesztését célzó pályázat 

benyújtásáról, önerő biztosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc 
Óvodai Nevelési Intézményi Társulás gesztora a Társulás által fenntartott Központi 
óvoda és egyes tagintézményei infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában pályázatot nyújt 
be az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletben közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése támogatás igénybevételére. 

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

forrásrészt - előreláthatóan bruttó 4.000.000,- Ft-ot - a 2010. évi költségvetésében 
biztosítja. 

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

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

 
 

A polgármester ismerteti a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal elfogadott. 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2010.(II.17.) határozata 

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok 
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése /ÉMOP-2009-4.1.1/A 

tárgyú pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
Észak-Magyarországi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás 
korszerűsítése (ÉMOP-2009-4.1.1/A) című pályázati felhívásra. 

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

forrásrészt - előreláthatóan bruttó 6.000.000 Ft-ot - a 2010. évi költségvetésében 
biztosítja. 

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

intézkedések megtételéhez. 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
 
8. Előterjesztés Medvácz Lajos polgármester és Csach Gábor alpolgármester 

illetményének, valamint költségátalányának megállapítására 
Előterjesztő: Demus Iván bizottsági elnök 

 
Demus Iván biz. elnök ismerteti a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.  
Elmondja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatokat. 



Jogszabályváltozás miatt a polgármester esetében az illetmény nettó értékben jelentősen, közel 
40 ezer Ft-tal csökkent. Az alpolgármester esetében az illetmény nettó 30 ezer Ft-tal csökkent. 
A javasolt módosításokkal a két önkormányzati vezető nettó keresete így sem lesz korrigálva 
teljes egészében.  
Az előterjesztést a bizottsági elnökökből álló ad hoc bizottság is megtárgyalta. Az 5 főből 3 elnök 
volt jelen,  és egyhangúlag támogatták a határozati javaslatok elfogadását.  
 
Győri János : Nem támogatom a javaslatokat, mert jól tudjuk, hogy több éven keresztül sem a 
közalkalmazottak, sem a köztisztviselők nem kapnak béremelést. Az is elhangzott, hogy az 
önkormányzati költségvetési hiány ebben az évben 1 milliárd Ft-ot meghaladja. Ilyen tekintetben 
nem volna helyes növelni a hiányt azzal, hogy megemeljük a vezetők illetményét és 
költségátalányát. 
 
Dr. Csekey László: Amit az állam elvesz, annak így is csak egy részét kapják vissza az 
önkormányzati vezetők.   
 
Medvácz Lajos polgármester: Nem javasolom tovább ilyen vitába belemenni.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Érintettségemet jelentem be ennél a napirendi pontnál.  
 
Medvácz Lajos polgármester: A jogszabály úgy szól, hogy érintettségünket be kell jelenteni, de 
a Képviselő-testület dönt arról, hogy érintettség miatt kizárja-e a két vezetőt a szavazásból. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy szavazhasson az érintettséget 
bejelentő polgármester és alpolgármester, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a polgármester illetményének és költségátalányának módosításáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2010.(II.17.)  h a t á r o z a t a 

MEDVÁCZ LAJOS  polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 3. §. (1) - (2) kezdésében foglaltak alapján MEDVÁCZ LAJOS 
polgármester illetményét  2010. január hó  1. napjától bruttó 526.500.-Ft/hó összegben, 
költségátalányát a 18. §. (2) bek. alapján illetménye 30  %-ában, 157.950.-Ft-ban   állapítja 
meg. 

 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős:      Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
 
A polgármester határozati javaslatot ismertet az alpolgármester illetményének és költség-
átalányának módosításáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2010.(II.17.)  h a t á r o z a t a 

CSACH GÁBOR  alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 3. §. (2) és (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján CSACH GÁBOR 
alpolgármester illetményét  2010. január hó 1.  napjától bruttó 410.000.- Ft-ban, 
költségátalányát illetménye 20 %-ában, 82.000.-Ft-ban   állapítja meg. 

 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős:     Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
========================================================================= 
 
9. Előterjesztés „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey 

Albert Kórház-Rendelőintézetben” tárgyú pályázat költséglimiteinek meghatározására 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
  
Csach Gábor  alpolgármester: A pályázat önrésze 81 millió Ft-os összeggel csökkent. 
A pályázat előkészítését el kell indítani, ezért kell a testületnek dönteni. 
 
Demus Iván biz. elnök: Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2010.(II.17.) határozata 
a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-

Rendelőintézetben tárgyú pályázat költséglimiteinek meghatározásáról 
 

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, hogy a Képviselő testület márciusi ülésére 

terjessze elő a pályázat végleges költségvetését, illetve a szükséges önerő mértékét az 
alábbi költséglimitek figyelembevételével: 

 
Kiemelt kötelező feladat: 

Központi sterilizáló kialakítása a jelenlegi szülészet 
(3.a) padlásterében 

26 millió Ft 

+ eszközbeszerzés 18 millió Ft 
Diagnosztikai (labor rtg, CT, gyógyszertár) épület 
energetikai (gépészet, nyílászárók, szigetelés) 
felújítása, tüdőszűrő állomás beköltöztetése, 

500 millió Ft 



korszerűsítése 
Új diagnosztikai és laboreszközök beszerzése 
orvostechnológus költséggel 

200 millió Ft 

Választható támogatott fejlesztés: 
A Neurológia beköltöztetése a régi Belgyógyászati 
épület (2.) emeletére 

154 millió Ft 

A Főépületet a 2-es épülettel összekötő 1/b "Liftes 
nyaktag" épületrész kialakítása 

35 millió Ft 

Szükségáramforrás 20 millió Ft 
Fejlesztés mindösszesen: Bruttó 953 millió Ft 

A pályázott bruttó összegnek megfelelő 10-15%-os 
egyéb költségek: 

 

projektmenedzsment 48 millió Ft 
pályázatírás 10 millió Ft 
tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek, tervezői 
művezetés) 

35 millió Ft 

közbeszerzés 10 millió Ft 
általános költségek 12 millió Ft 

Mindösszesen pályázott Bruttó 1.068 millió Ft 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
======================================================================= 
 
 
Medvácz Lajos polgármester: Javasolom a Tárnics Kft-vel kapcsolatos napirendi pontot zárt 
ülés keretében tárgyalni. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a zárt ülésre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 11 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Ezután a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a napirend tárgyalását. 
========================================================================= 
 
10. Előterjesztés a Rákóczi u. 18. szám alatti helyiség hasznosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Jelenleg üresen áll a helyiség, amelyet a Turinform Iroda 
működtetésére szeretnénk majd kialakítani, de ideiglenesen a FIDESZ helyi szervezetének, 
iroda működtetés céljára adnánk bérbe. 
 
Demus Iván: Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal elfogadott. 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2010.(II.17.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
hasznosításáról 

 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete iroda céljára, pályázati eljárás 
nélkül bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti 36 m2-es helyiséget a 
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Balassagyarmati Szervezete részére 2010. március 01-től 
2010. április 30-ig, az alábbi feltételekkel: 

 
- a bérleti díj összege: 40.000,-Ft + ÁFA/hó, 
- bérlet időtartamára szóló – bruttó: 100.000,-Ft – bérleti díj összegét a szerződés összegét 

a szerződés megkötése előtt egy összegben meg kell fizetni, 
- a fentieken túl a bérlő a helyiségre felmerülő rezsiköltségeket utólagosan számla 

ellenében köteles megtéríteni, 
- a bérlő saját költségén elvégezheti a helyiség, iroda céljára történő kialakítását és a 

felmerült költségek bérleti díjba történő beszámítását nem kérheti. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 
megfelelően a bérleti szerződést megkösse. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2010. február 26. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
 
11. Egyebek: 

a.) Kajdy Lászlóné képviselő felszólalása 
 
Kajdy Lászlóné: A Patvarci úti általános iskola megszüntetésével kapcsolatban 2010 és 2011. 
tanévben a pásztói tagintézetbe történő beintegrálását tervezi a Megyei Önkormányzat.  
Ha az iskola bezár, akkor az itt tanuló gyermekekkel az önkormányzatnak mi a terve? 
 
Selmeczi Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság ülésén is felvetődött ez a 
téma. A Megyei Önkormányzat döntése alapján a pásztói intézmény telephelyének nevezte ki a 
megye a Patvarci úti iskolát. Sajnos egyre több sérült gyermeket szakvéleményekkel úgy 
jellemeznek, hogy beintegrálhatóak az általános iskolába. 9 települést érint ez a változtatás. 
Csak 19 gyermek nem integrálható be az általános iskolába. Ezen gyermekek esetében még az 
is elképzelhető, hogy megváltoztatják a szakvéleményeket azért, hogy mégis beintegrálhatóak 
legyenek az általános iskolába, amely a gyermekek elleni vétség volna. Ha mégis ez áll fenn, 
akkor külön szaktanárt kellene felvenni, hogy ezek a gyermekek megfelelő oktatásban 
részesüljenek.  
Ha beintegrálhatóak lesznek, akkor be kell fogadniuk az általános iskoláknak. Felmenő 
rendszerben, már két éve nem volt beiskolázás a patvarci úti általános iskolába. 
A vidékről bejáró - és nem beintegrálható - gyerekek esetében naponta biztosítani kell a 
gyermekek Pásztóra történő szállítását. Ha ez nem oldható meg, akkor szakpedagógus 
alkalmazásával, kötelező lesz befogadni a helyi iskolába a gyerekeket. Ha még 
gyógypedagógust is kell alkalmazni, akkor ez nagyobb kiadást jelent majd az önkormányzatnak.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Azt még nem is említette az osztályvezető úr, hogy évről-évre 
csökkent a normatíva ebben az intézményi formában.  
Nem lehet előre látni azt sem, hogy az új kormányzat mit kíván tenni. Szerintem a megye 
feladata ennek a tevékenységnek a finanszírozása. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Szakértői véleményt bármiben lehet hozni központilag, amely 
nagyobb oktatási problémákat jelentett eddig is az önkormányzatnak. Meg kell ezt is oldani, mert 
sérül a hátrányos helyzetben lévő gyermekek joga. Ezt a kérdést és feladatot meg kell oldani. 
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b.)  Győri János képviselő felszólalása 
 
Győri János: A hóeltakarítással kapcsolatban nagyon sok lakossági panasz érkezett. Napokon 
keresztül nem volt hóeltakarítás egyes utcákban. Ez minden évben megismétlődik, de ez a tél 
még erősebb volt a nagy hó miatt. Kérem, hogy a Városüzemeltetési Kft. vezetése jobban 
figyeljen a feladat elvégzésére. Azt is észrevettem, hogy a kínai áruház tetején semmilyen 
hófogó nincs. Hóolvadáskor ez nagy balesetet is okozhat. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez elég nagy gond, erre oda kell figyelni. 
 
A napirend elhangzását követően a polgármester tájékoztatja a testület tagjait és a városi 
lakosságát - a városi televízió adásán keresztül a fontosabb eseményekről, rendezvényekről. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Polgármester tájékoztatása a múlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti a város fontosabb eseményeit és rendezvényeit, 
valamint a város kulturális programjait ( a jkv. melléklete szerint). 
 
 
                                                                      K.m.f. 
 
 
                      /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr.Tőzsér Zsolt :/     
                           polgármester                                                                  jegyző 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


