
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március hó 22. 

napján 10,00 órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey 

László, 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 
     Oravecz István tanácsos 
     Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
     Moór Mátyás osztályvezető 
     Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető 
 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit.  
Megállapítja az ülés határozatképességét (17 főből 15 fő van jelen, Demus Iván és Smitnya 
Sándor munkahelyi hivatalos elfoglaltság miatt távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat? 
 
Győri János: Egyebek napirend keretében a Móra F., Kodály és Liszt F. utakról, illetve telek- 
alakításról szeretnék kérdezni. 
 
Siket Béla: Egyebekben szeretném tolmácsolni az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési 
Bizottság véleményét a Kisegítő iskola helyzetéről.  
 
Paulusz Miklós: 13,00 órakor, ebéd után, napirend előtt szeretnék szólni a vízüggyel 
kapcsolatban. 
 
Pulay László: Egyebekben szeretnék kérdést feltenni.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirend felvételére szóló 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott.   
 
 



A polgármester szavazásra bocsátja, hogy a meghívó szerinti II. kötet 7. és 8., illetve 4. és 5. 
napirendjét még a délelőtti ülésen, 15., 16., 17. és 18. napirendként tárgyalja meg a Testület, 
melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott (Fényes Balázs nem volt jelen a 
szavazásnál.) 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított és kiegészített napirendet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadott.   
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző     (Zárt ülés)    
 
2.) Tájékoztató a Tárnics Kft  jelenlegi helyzetéről    (Zárt ülés) 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
3.) Fellebbezés elbírálása       (Zárt ülés) 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
4.) Javaslat a kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző     (Zárt ülés) 
 

5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
6.) Tájékoztató a Kertész István Alapítvány működéséről  

Előterjesztő: Alapítvány képviselője 
 

7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 
7/2009.(II.19.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitel keretének 
meghosszabbítására és munkabér hitel felvételére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata fejlesztési hitel felvételére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

11.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnél foglalkoztatottak 
létszámának módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



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

módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
14.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének 

szabályozásáról szóló 14/1997.(IV.09.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
15.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szent Imre u. I/A. II. em. 9. szám alatti lakás bérleti 

szerződésének megszüntetésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
16.) Előterjesztés a Dr. Horváth Sándor felnőtt háziorvos által ellátott feladatokkal kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17.) Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008.(III.26.) 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
18.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló rendelet 

megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

19.) Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről  
Előterjesztő: Révész Ákos városi rendőrkapitány 
 

20.) Tájékoztató a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működéséről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
21.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) 

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

22.) Előterjesztés a balassagyarmati vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
23.) Egyebek 

 
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: 
 
Az 1-4. napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát 
a 4/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 
 



 5.)  Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor és 
Siket Béla nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja 
el. 

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

Határidő: 2010. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
6.)  Tájékoztató a Kertész István Alapítvány működéséről 
 Előterjesztő: Alapítvány képviselője 
  
Medvácz Lajos polgármester köszönti Majdán Bélát, az alapítvány titkárát. Megkérdezi, van-e 
szóbeli hozzáfűznivalója? 
 
Majdán Béla: Köszönöm a szót polgármester úr, kiegészítésként pár mondatot szeretnék 
elmondani. Balassagyarmat város népességének 40 %-a zsidó volt valaha. Nagyon szívesen 
látok mindenkit az imaházban. A temetőben 3400 ember fekszik, most már név szerint is meg 
tudom mondani kik. Van temető-kataszter is, így már sokkal könnyebb keresni a temetőben.  Új-
Zélandról, Kanadából, Oroszországból, Írországból jönnek leszármazottak. 
Köszönöm a testületeknek, a polgármesternek – aki mindig ott van az emléknapon –, a 
képviselőknek mind az erkölcsi, mind az anyagi támogatást.  
Ezt a munkát szeretném tovább végezni, becsülettel próbáljuk ápolni ezt a kulturális örökséget. 
Köszönöm a szót. 
 
Pulay László: Köszönjük a beszámolót. Úgy érzem, hogy Balassagyarmat büszke a 
történelmére, ebben benne van a zsidó történet is. Ennek az ápolása fontos mindannyiunk 
számára. Szerintem a titkár úr komoly munkát végez, minden elismerésem neki, további sikeres 
munkájához jó egészséget kívánok. 
 
Mogyorósi Gabriella: Egyetértek Pulay képviselőtársammal, elismeréssel szeretnék szólni 
Majdán Béla évtizedes munkájáról, kérem, hogy a jövőben is így folytassa. 
 
Diósi László: Nagyon igényes, színvonalas az anyag.  Sajnos a támogatás csekély, a 
történelmi múlt indokolná ezen összegnek a növelését. Érdemes lenne uniós pályázati 
projektben is gondolkodni, ha van ilyen, közösen próbáljunk ebben részt venni, hiszen 
Balassagyarmat számára ez turisztikai vonzerőt is jelent. 



 
Siket Béla: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság tárgyalta az anyagot, 
véleményünk az volt, hogy a Zsinagógát bemutató anyag nagyon tartalmas, megismerhető 
belőle a zsidóság története.  Erre az értékre kellőképpen vigyáz az alapítvány. Elfogadásra 
javasolta a bizottság. 
 
A Képviselő-testület – határozat hozatal nélkül – egyhangú 13 igen szavazattal (Csach Gábor és 
Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál) a tájékoztatót elfogadta. 
 
7.)  Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 

7/2009.(II.19.) rendeletének módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor 
és Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2010.(III.23.)    önkormányzati 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 jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
8.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 

önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor és 
Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. 
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
települési önkormányzatok támogatására. 
 
2./ Balassagyarmat Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi: 
 
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő feletti. 
II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézményeket tart fenn.  
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő feletti.   
IV. Az önkormányzat  



 
• a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás 

közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő 
szabályok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 
megfelel, 

 
• a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás 

közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet III. pont Kiegészítő 
szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) 
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. 

 
V. Az önkormányzat Magánszemélyek kommunális adója és Helyi iparűzési adó helyi adó 
bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során 
realizál. 
 
VI. Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján 
könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2010. április 26. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitel keretének 

meghosszabbítására és munkabér hitel felvételére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a folyószámla 
hitelkeret meghosszabbítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor, Diósi László és Fényes Balázs nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének meghosszabbításáról  

 
(1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) számú rendeletében 
meghatározott hiány miatti finanszírozási igény biztosítása érdekében, egy éves időtartamra a 
meglévő 500 000 e Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbítását kezdeményezi a számlavezető 
pénzintézetnél. 
 
(2.) Balassagyarmat Város Képviselő-testülete: 
 

a.) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és 
járulékait a futamidő éveiben -a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, 



b.) a hitel visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat 2010. és 2011. évi költségvetését 
jelöli meg, 
 
c.) nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása nem tartozik a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 88 §-ában foglalt 
rendelkezések tiltóhatálya alá. 

 
(3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2010. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
munkabérhitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
12 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor, Diósi László és Fényes Balázs nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
munkabérhitel felvételéről 

 
(1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések 

finanszírozása céljából 2010. évben havonta maximum 190 000 000,- Ft, azaz 
Egyszázkilencvenmilllió forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. 

 
(2.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján 

havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott 
személyi juttatások figyelembe vételével  határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást 
követő 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti.  

 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével 

kapcsolatos intézkedések megtételére.” 
Határidő: 2010. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

           Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata fejlesztési hitel felvételére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Pulay László: Kérdésem, hogy tűzoltó autó beszerzésre mennyiben van hajlandóság a vidéki 
önkormányzatoknál a támogatásra? Lehet-e őket presszionálni? 
 
Medvácz Lajos polgármester: A rétsági és a szécsényi kistérség lett megszólítva, meglátjuk 
milyen lesz a hozzáállás. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott 
(Csach Gábor és Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 

fejlesztési hitelfelvételéről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Sikeres Magyarországért 

Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül 90.000.000 azaz 
kilencvenmillió forint fejlesztési hitel felvételét határozza el a határozat mellékletében 
megjelölt tartalommal, 12 éves futamidőre. 

 
2. A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére, a szerződés aláírására. 
 Határidő: 2010. március 30. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
11.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél foglalkoztatottak 

létszámának módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Paulusz Miklós: Dr. Csekey László képviselőtársamtól kérdezem, hogy ez a döntés összefügg-
e az ágyszám csökkentéssel? 
 
Dr. Csekey László: Nem. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott 
(Csach Gábor és Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél foglalkoztatottak létszámának 

módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
intézményeinél, prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény adta lehetőségek igénybevételével a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézetnél 2 álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentést rendel el. 

 
2. Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a létszámváltozás átvezetésről 

Balassagyarmat Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) 
rendelete soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az 

érintett intézmények vezetőit, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2010. április 30. 
Felelős:    1./ pont vonatkozásában:  Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 

         2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
        3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester 



 
 
12.) Előterjesztés önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
szennyvízcsatorna beruházási hozzájárulásról szóló rendelet-módosítást, melyet a Képviselő-
testület 12 igen és 1 nem szavazattal elfogadott (Csach Gábor és Fényes Balázs nem volt jelen 
a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2010.(III.23.)   önkormányzati   r e n d e l e t e 
a szennyvízcsatorna beruházási hozzájárulásról szóló 33/1997.(XI.12.) rendelet 

módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az  újkóvári 
ivóvízhálózat beruházási hozzájárulásról szóló rendelet-módosítást, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor és Fényes Balázs nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2010.(III.23.)    önkormányzati  r e n d e l e t e 
az Újkóvári ivóvízhálózat beruházási hozzájárulásáról szóló 26/1999.(X.22.)  

 rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az  Újkóvár 
városrészben (Éger út) létesített villamos hálózat közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet-
módosítást, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott 
(Csach Gábor és Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2010.(III.23.)   önkormányzati   r e n d e l e t e 
az Újkóvár városrészben (Éger út) létesített villamos hálózat közművesítési 

hozzájárulásról szóló 23/2001.(V.25.) rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor 
és Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2010.(III.23.)   önkormányzati   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) 
 
 
14.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 

elidegenítésének szabályozásáról szóló 14/1997.(IV.09.) rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Fényes Balázs 
nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2010.(III.23.)    önkormányzati  r e n d e l e t e 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások  és helyiségek elidegenítésének szabályozásáról 

szóló 14/1997. (IV. 9.) 
 rendelet módosítására 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

15.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szent Imre u. I/A. II. em. 9. szám alatti lakás bérleti 
szerződésének megszüntetésére 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor és 
Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Szent Imre u. 1/A. II. em. 9. szám alatti lakás 

bérleti szerződésének megszüntetéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

Balassagyarmat, Szent Imre u. 1/A. II. em. 9. szám alatti lakásra Rónási Andorral 
határozatlan időre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
az alábbi feltételekkel: 

 
- az önkormányzat tulajdonában lévő bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 

21/2004. ( VI.30.) rendelet 31.§ alapján pénzbeli megtérítés történik 
- a pénzbeli megtérítés mértéke a lakás éves alaplakbérének ötszöröse, melyből le 

kell vonni a lakásra fennálló lakbér és közüzemi tartozás összegét 
- a bérlő köteles rendeltetésre alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a lakás 

 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamint a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét a szükséges megállapodások aláírására, a lakás 
átadás – átvételének lebonyolítására valamint a további szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: a kiértesítésre 2010. április 15. 
     a szerződés megkötésére 2010 április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos  polgármester 
   Bereczk Edit    ügyvezető igazgató  
 

16.) Előterjesztés a Dr. Horváth Sándor felnőtt háziorvos által ellátott feladatokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Dr. Horváth 
Sándor háziorvossal megkötött megbízási szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Fényes Balázs nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
a Dr. Horváth Sándor háziorvossal megkötött megbízási szerződés módosításáról  

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az 

egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó felnőtt 
háziorvosi feladatainak ellátásával megbízott Dr. Horváth Sándor vállalkozó 
háziorvossal a 138/1994. (VII.28.) számú határozattal elfogadott MEGBÍZÁSI 
SZERZŐDÉS-t az alábbiakban módosítja: 

 
• a szerződés az alábbi 3/a ponttal egészül ki: 

„3/a A Megbízott az általa ellátott felnőtt háziorvosi körzet feladatait Ipolyszög 
felnőtt lakossága tekintetében az Ipolyszög Község Önkormányzata tulajdonában 
lévő és általa rendelkezésre bocsátott, természetben 2660 Ipolyszög, Fő út 36. 
szám alatt található orvosi rendelő épületében látja el.” 
  

• a szerződés 9. és 10. pontját és ezzel egyidejűleg a 3 sz. mellékletét hatályon kívül 
helyezi, 

• a szerződés 4. számú melléklete hatályát veszti. 
• A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi függelék: 
 
 

„FÜGGELÉK 
 

Az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet rendelési ideje 
 

Hétfő:   9.00 -  13.00 
Kedd:   Ipolyszögön 8.00 – 12.00 
Szerda:  9.00 - 13.00 
Csütörtök:  9.00  - 13.00 
Péntek:  9.00 - 13.00” 



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

módosítását a vállalkozó háziorvossal aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
  
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az ipolyszögi önkormányzattal megkötendő 
megállapodás elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
14 igen szavazattal elfogadott (Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tárgyában az ipolyszögi önkormányzattal 

megkötendő megállapodás elfogadásáról  
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. 
Horváth Sándor, a balassagyarmati 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatait ellátó 
vállalkozó háziorvos – az előző évekkel azonos időkeretben – a továbbiakban is ellátja 
Ipolyszög Község Önkormányzata számára kötelező egészségügyi alapellátási 
feladatokat a település felnőtt lakossága számára.  

 
2./  A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a 

Balassagyarmat és Ipolyszög települések önkormányzatai között, az önkormányzatok 
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó felnőtt 
háziorvosi feladataik ellátásával kapcsolatban megkötendő együttműködési 
megállapodást.  

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS-t aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 Határidő: 2010. március 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 
17.) Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008.(III.26.) 

rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Huszár Péter: A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Már a bizottsági ülésen sem értettem egyet azzal, hogy amit megtiltunk a 
lakosságnak, azt mi kövessük el, ez nem vetne jó fényt a városra. Nem hiszem, hogy tudjuk 
kezelni ezt a dolgot. Nem támogatom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Győri János: A módosításra azért van szükség, mert az önkormányzatnak szűkösek az anyagi 
lehetőségei. Ha a lakosság elégetheti a hulladékot, akkor a közterületen is el lehet égetni. 
Hétvégén viszont tilos, ezt ellenőrizni kellene. 
 
Pulay László: Egyetértek a javaslattal. Ez a kis megtakarítás is megtakarítás, de más 
vonatkozásban is lépnünk kellene, a hanghatásokkal kapcsolatban is. 



Medvácz Lajos polgármester: Hamarosan elindul a nógrádmarcali komposztáló működése, ahol 
a nyesedéket, lakossági hulladékot is el lehet helyezni, bízom benne, hogy ez majd megoldja a 
helyzetet. Javaslom a rendelet-tervezetet elfogadni.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület 13 igen és 1 nem szavazattal elfogadott (Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2010.(III.23.)    önkormányzati   r e n d e l e t e 
a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008.(III.26.) számú rendelet 

módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
18.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló rendelet 

megalkotására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott (Fényes Balázs 
nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2010.(III.23.)   önkormányzati   r e n d e l e t e 
az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról  

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
(Ebédszünet után 13,00 órától folytatódik a testületi ülés.)  
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a 
városi televízió nézőit. 
 
A polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, 
illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).  
 
Napirend előtt: 
Paulusz Miklós: Tisztelt Jelenlévők! Egy nagyon fontos dologról, csalásról, a korrupcióról 
szeretnék beszélni. A vízdíjnál találtam egy hibát, ami a kormányrendelettel ellentétes, de 
szégyen, hogy nincs kihez fordulni. Értelmezésem szerint a rejtett meghibásodás miatt elfolyt 
vizet a fogyasztónak nem kell kifizetni. Felvállaltam egy panaszos ügyét, elindítottuk a jogi 
procedúrát, ügyészasszony nagyon ellenséges volt velem szemben.  Az anyagot elvittem 
Tományi Csaba ügyvéd úrhoz, de az ügyészasszony ráhatására a panaszos visszalépett.  
Azt szerettem volna kiharcolni, hogy az almérők által mért vízmennyiség legyen a hivatalos. 
Megkerestem felsőbb szinteket, kormányszinteket, mindenhol ellenállásba, elutasításba 
ütköztem. Nagy probléma, hogy nincs az országban hova fordulni ilyen ügyben, az ember 
panasza elveszik a bürokrácia útvesztőiben.  
Főmérő csalást ki kell iktatni, a vízmű kezéből ki kell venni a beszerzést. Az alapdíjból is beszed 
évi 106 mFt-ot a vízmű.  
Javaslom, a témára térjünk feltétlenül vissza. Egyszer és mindenkorra véget kell vetni, hogy mi a 
DMRV-hez tartozzunk. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam. 



 
Pulay László: Olyan dolgokról kell, hogy szóljak, amik mélységesen felháborítottak. Telefont 
kaptam, amelyben azt kérdezte a telefonáló, hogy tűrheti  a város, hol van a rendőrség, hogy 
nem veszik észre mi történik a város utcáin. Március 13-ára virradóra a Bobula-ház falán 
gyalázatos felirat jelent meg. A telefonáló kérdezte, a város miért nem lép, miért nem tesz 
feljelentést. Én büszke vagyok a városunkra, a történelmére, a múltjára, arra a nagy lélekszámú 
népre, akik elfogytak időközben. A város a feljelentést megtette. Ezek a tettek a város hírnevét 
rontják. Bárki volt, aki e tettet elkövette, - valószínűleg fiatal gyerekek –, én innen üzenem az 
illetőnek, hogy az ilyen felirat egyszerűen gyalázat, felháborító. Gondoljon bele, mit érezne, ha 
az ő gyerekét fenyegetnék így. Én elnézést kérek azoktól, akiket ezzel a felirattal megsértettek. 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Tisztelt Jelenlévők, Tisztelt Polgárok! Tájékoztatom a város 
lakosságát, hogy 2010. március 19-én 16,00 órakor befejeződött az országgyűlési választásokra 
a jelölt állítás időszaka. A Nógrád megyei 04. számú balassagyarmati székhelyű Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba: 
Balla Mihály – FIDESZ-KDNP, Dr. Czuczi János – JOBBIK, Dr. Dobos Attila – MDF, Ferencz 
Sándor – MSZDP, Dr. Frankfurter Zsuzsanna – Munkáspárt, Galanics Zoltán – LMP, Lombos 
István – MSZP. E jelöltek fognak szerepelni a szavazólapon. 
 
(Folytatódik a napirend tárgyalása.) 
 
19.) Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről 
 Előterjesztő: Révész Ákos városi rendőrkapitány 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm a Rendőrség megjelent képviselőit, Révész Ákos 
rendőrkapitány és Dr. Nagy Károly rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos urakat. Kérdezem 
vendégeinket, van-e szóbeli kiegészítésük az anyaghoz? 
 
Dr. Révész Ákos rendőrkapitány: Köszöntöm a Képviselő-testületet, a város lakosságát. A 
beszámoló, úgy gondolom elég részletes, nem élek kiegészítéssel. 
 
Huszár Péter: Kéréssel élek a rendőrség felé. Szerintem a KRESZ módosítása – az egyirányú 
utcákban engedélyezett a forgalommal szembeni közlekedést a kerékpárosoknak is – után a 
lakosság rosszul értelmezi a KRESZ-t, szeretném, ha erről a rendőrség tájékoztatást adna ki. 
 
Mogyorósi Gabriella: A Balassagyarmati Cigány Kisebbségi Önkormányzat március ülésén a 
térfigyelő kamerákról volt szó. A testület tagjai egyhangúlag támogatták azt a javaslatot, 
miszerint a lehetőségeinkhez mérten a kisebbségi önkormányzat a költségvetéséből szeretné 
támogatni a kamerák működését. 
 
Diósi László: A bűnügyi helyzettel kapcsolatosan megállapítható, hogy egyre fiatalabbak az 
elkövetők. Szeretnék több információt erről. Érdemes lenne felvenni a kapcsolatot az 
ifjúságvédelmi felelősökkel, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgálatokkal, felmérni a 
helyzetet. Feltételezem, a fiatalkorú bűnözők jelentős része magántanuló. A szülői háttér nem 
képes ennek az oktatási helyzetnek a problémáit ellensúlyozni – a problémás gyermekek 
általában magántanulók lesznek. Sokszor találkozom olyan rendőrségi megkereséssel, mely 
pedagógiai jellemzést kért. 
Kérdésem: A fiatalkorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében –DADA, ifjúságvédelmi 
munkatársak – a korábbi időszakban gyakrabban jártak oktatási intézményekbe, mi ennek az 
oka? Szeretnék többet hallani az iskolarendőr helyzetről. 
 



Pulay László: A napirend tárgyalása előtt már megkérdeztem, most szeretném megismételni a 
kérdést: Tud-e már valamit a rendőrség ezzel a gyalázatos felirattal kapcsolatban? Lesz-e több 
gyalogos járőr a jövőben? 
 
Révész Ákos rendőrkapitány:  
Huszár Péter képviselő úrnak: Valóban, ki kell dolgozni egy megfelelő tájékoztatási rendszert, 
helyi média, sajtó, televízió. Sokat félreértelmezik a módosítást. Némelyik utca annyira keskeny, 
hogy nem lehetséges a forgalommal szembeni kerékpáros közlekedés. A felvetés jó, remélem a 
tájékoztatás után a polgárok helyesen fogják alkalmazni a KRESZ-t.  
Mogyorósi Gabriellának és Pulay Lászlónak válaszolva: Az extrémizmus ellen megpróbálunk 
mindenképpen fellépni. Én is elítélem ezt a feliratot, szerintem a fiatalok fejében kellene 
elsősorban rendet rakni. A térfigyelő kamerákra szükség van, ez az eset is ezt bizonyítja. 
A város közterületein a megfelelő védelmet biztosítani kell, sajnos rendőr nem mindenhol tud 
megjelenni, ahol szeretnénk. Hétvégén 1 rendőrpárunk volt erre a célra, ami úgy gondolom 
kevés. A rend védelme minden becsületes, törvénytisztelő polgár feladata, ebben kérem 
mindenki segítségét. De azért szívem szerint visszakérdeznék, amikor a falfirka készült, senki 
nem sétált arra? Senki nem látott semmit? Össze kellene fogni, hogy ilyen esetek ne 
történhessenek meg. 
Diósi László képviselő úr felvetésére a válasz: A rendőrhiány. Amikor az iskolarendőr program, a 
DADA program beindult, több energiát tudtunk ebbe belefektetni. Egyre több erőnket más 
feladatok – amelyek a lakosság szubjektív biztonság érzetét növelik – kötik le. 
2009. évben 53.170 órát töltöttünk közterületen, kevesebb létszámmal. Ez tőlünk óriási 
erőfeszítést igényel. Higgyék el, nem egyszerű. Az iskolarendőr programot jónak tartom, 
tudomásunk van róla, hogy kisebb problémákat, gyermekek közötti torzsalkodást az iskola 
rendőre sikerrel kezelte. 
Fő partnerünk a polgárőrség, aki szintén bevezette az „1 polgárőr - 1 iskola” rendszert. A 
térségben erre is tudunk támaszkodni. 
 
A magántanuló fiatalkorú bűnözőkről nincs statisztika, a magántanuló bizonyos okoknál fogva 
lett magántanuló, ami nem mindig váltja be a hozzáfűzött reményeket. . 
Bűnelkövetők között generációváltás történt, jönnek a fiatalok, jönnek az igények. A gazdasági 
válság, a nagy elszegényedés sok fiatalt térít a bűnelkövetés útjára.  
 
Siket Béla: 2009. október 22-én a választókerületemben lakossági fórumot tartottam, a bűnügyi 
helyzetről is tartottunk tájékoztatást kapitány úrral együtt. 
Jó a személyes kapcsolat az állampolgárokkal. Mindenki jónak születik, személyiségünk, 
életünk folyamán a külső hatásokra változik. A média nagyban befolyásolja leginkább a 
fiatalokat, rossz irányba. Hiányzik nagyon valamiféle ifjúsági szervezet. Ma csak spontán 
összeverődnek, különböző eszmei hullámokhoz csapódnak, „csinálják a balhét”. A család 
hatását sem szabad kihagyni. A munkanélküliség, a mindennapi megélhetési problémák nagy 
hatással vannak a fiatalokra, illetve a társadalmi erkölcs is kívánni valót hagy maga után. A 
fiatalok sajnos áldozatok, közös társadalmi megújulásra, új szemléletre van szükség. 
Saját tapasztalataim alapján a rendőrök munkáját jónak tartom. 
 
Dr. Nagy Károly rendőrségi főtanácsos: Szabó Jenő rendőr dandártábornok, rendőrségi 
főtanácsos rendőrfőkapitány szívélyes üdvözletét szeretném tolmácsolni. Szeretett volna eljönni, 
de egyéb munkaköri elfoglaltsága miatt akadályoztatva van.  
A Nógrád megyei rendőrség munkájának értékelése során a megye komoly dicséretet kapott. 
Egy évtizede nem volt ilyen kevés a megyében a regisztrál bűncselekmények száma. Nem 
biztos, hogy az emberek is így érzik ezt, ezért az országos rendőrkapitány kezdeményezte a 
kistérségi egyeztető fórumot. Köszönöm, hogy nem vagyunk egyedül, hogy az önkormányzatok 



felkarolták ezt. A helyi problémák irritálják legjobban az embereket, a helyi rendőrségnek erre 
kell megtalálni a megoldásokat. 
Nógrád megyében egyre több községben működnek polgárőr egyesületek, szoros az 
együttműködés, célunk megerősíteni ezeket. Egyeztetjük a járőr útvonalakat, ezzel is fokozzuk a 
biztonságot. Az elmúlt évben megháromszorozódott a közös szolgálat. 
Integrációs moratórium megszűnése miatt megszűnt a bevetési egység. Ennek pótlására jött 
létre a "guruló akció". Ez azt jelenti, hogy különböző kapitányságok egymás között létszámokat 
vonnak össze, együtt dolgoznak. Reményeink szerint ez a forma alkalmas lesz a megnyugtató 
közterületi jelenlét biztosítására Nógrád megyében. 
A térfigyelő kamera-rendszer jelentős mértékben segíti a munkánkat.  
Köszönöm az önkormányzat támogatást. 
 
Paulusz Miklós: Kérdésem költői: 60 éve, hogy elvitték a megyeszékhelyet. Szó volt róla, hogy 
a megyei rendőrkapitányság visszajön Balassagyarmatra. 
 
Dr. Nagy Károly rendőrségi főtanácsos: Nem tudok válaszolni erre a kérdésre.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Megpróbálok én tájékoztatást adni képviselő úr felvetésére: Írtunk 
levelet, nemleges választ kaptunk Draskovics miniszter úrtól. Mi továbbra is szorgalmazzuk az 
ügyet. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Március 16-án Szabó rendőrtábornok, rendőrfőkapitány kérte a 
rendőrségtől a toleranciát az állampolgárok irányába, az alacsonyabb értéket szabják ki 
szabálysértés esetén. Ezt a gesztust megköszöntem akkor is és most is megköszönöm, kérem 
tolmácsolják neki. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadott 
(Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2010.(III.22.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Balassagyarmat Város Rendőrkapitányának a város 
közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
20.) Tájékoztató a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működéséről 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Telekné Dézsi Piroskát, a TISZK 
munkaszervezetének igazgatóját. Kérdezem, hogy van-e szóbeli hozzáfűznivalója? 
 
Telekné Dézsi Piroska: Köszönöm a szót. A jogszabályi háttere nem teljesen kidolgozott még 
ennek a működési formának, bizonytalan jogszabályi környezetben végezzük a munkánkat. 
(Ismerteti a tájékoztatót röviden.) 



 
Huszár Péter: A szakmai képzések hogyan alakulnak Salgótarján és Balassagyarmat között, 
hogy lesznek elosztva? 
Vannak olyan szakmai képzések, amelyek ösztöndíjjal vannak támogatva, melyek ezek, hova 
kerülnek? 
 
Telekné Dézsi Piroska: Szakmai képzések felosztása hogyan történik? Kiemelt 
szakmacsoportok - tanulólétszám alapján. 5 kiemelt szakmacsoportot hoztunk létre, amelyekben 
a legmagasabb volt a létszám, ezeket kívánjuk fejleszteni. Megosztás: az építészet, a 
vendéglátás és idegenforgalom kerül Balassagyarmatra, a gépészet, a kereskedelem marketing 
adminisztráció, és az informatika Salgótarjánba.   
Ez nem jelenti azt, hogy a két térségben össze lennének vonva a képzések. 
Szakiskola ösztöndíj - 10 szakmában lehet adni. Ezt nem térségenként adjuk. Minden iskola 
pályázhatott az ösztöndíjakra a tanulóikra. Ez a TISZK-től független, a minisztérium bírálta el. 
 
Diósi László: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság is foglalkozott a TISZK 
munkaszervezettel. Áttekintettük az előnyeit, hátrányait, úgy döntöttünk, Balassagyarmatnak 
nincs más lehetősége, mint hogy részt vesz ebben a fejlesztésben. 
Kialakulnak minőségi képzési centrumok, melyek a szakemberellátás minőségét növelik. 
Örülök az anyagnak, köszönöm. 
 
A Képviselő-testület – határozat hozatal nélkül – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
tájékoztatót elfogadta (Fényes Balázs nem volt jelen a szavazásnál).  
 
21.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 

15/2004.(V.21.) rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Pénzügyi Bizottságnak volt egy módosító javaslata, hogy 
kerüljön a rendeletben szabályozásra, hogy a szerződésben foglalt bérleti díj egy összegben 
kerüljön befizetésre. A módosító javaslat beépítésre került? 
 
Reznicsek Ferencné: A Bizottság javaslata nem került be az anyagba.  
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Azért nem került be, mert nem volt szövegszerűen megfogalmazva. A 
Bizottság javaslata szerint tehát a rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdése egészüljön ki a 
következő szövegrésszel: „A szerződésben foglalt bérleti díjat a szerződés megkötése előtt 
egyösszegben kell megfizetni.” Továbbá a bekezdés első mondatában az „….. érdekében 
eseti jelleggel, vagy maximum három hónapra….” szövegrészből kerüljön ki a „vagy” szó. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Diósi László, Fényes 
Balázs, Huszár Péter, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a szavazásnál). 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Diósi László, Fényes Balázs, 
Huszár Péter, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2010.(III.23.)   önkormányzati   r e n d e l e t e 

az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről  
szóló rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
22.) Előterjesztés a balassagyarmati vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló 

rendelet megalkotására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Csach Gábor alpolgármester: Módosító indítványom, hogy a rendelet 2. § (2) bekezdése 
egészüljön ki a következők szerint: az egyéb körülmények egyezősége után egészüljön ki az 
„és a közbeszerzési törvényen kívül eső ügyletek” szövegrésszel. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Csach Gábor 
alpolgármester módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal 
elfogadott (Diósi László, Fényes Balázs, Huszár Péter, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Diósi László, Fényes Balázs, 
Huszár Péter, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2010.(III.23.)   önkormányzati   r e n d e l e t e 
a helyi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

 
23.) Egyebek 
 
Győri János: Már 2008-ban szóba került, hogy több lakóháznak megfelelő ingatlan lesz 
kiosztva a Springa dombon. Kérdésem, hogy ez mikor történik meg?  
2009-ben a Móra F. utca lakói aláírást gyűjtöttek az utca rendbetételére. Polgármester úr a lakók 
kérdésére azt válaszolta, hogy a költségvetés függvényében, amint mód és lehetőség nyílik rá, 
az utcát rendbe hozzák, azt már csak én teszem hozzá, hogy a körzet a közelmúltban nagyon 
keveset kapott. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Az építési telekről: A Springa dombon két területen került szóba 
építési telkek kiosztása. A jövő hónapban lezárulhat a kisebbik projekt, 31 telekről van szó, a 
területen a telek kiosztás finisébe érkeztünk. ÉMÁSZ vezetékkel vannak problémák. 
Szándékunk szerint akár útépítésben, közműépítésben jártas vállalkozói tőke bevonására is 
hajlandóak vagyunk. A másik területet illetően a perünk is finisbe került, a közeljövőben itt is 
értékesítésre tudjuk meghirdetni a területet. 
 
Moór Mátyás: Pontos időpontot nem tudok mondani. Kértünk árajánlatot földutak 
rendbetételére, a napokban megérkeznek az ajánlatok, melyek függvényében meglátjuk, 
mennyinek a rendbetételére tudunk vállalkozni. 2007. óta a felújítandó utak listáján van a 



megnevezett út, illetve útszakasz. Sajnos nagyon szűkös az erre a területre fordítható pénzügyi 
eszközünk. Arra fogunk törekedni, hogy a legszükségesebb területeken járhatóvá tegyük a 
földutakat.  
 
Pulay László: Moór Mátyástól kérdezem, hogy milyen állapotban van a garázssor részére 
kiszemelt Hunyadi út, milyen közműhálózat van ott? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelettel jelzem képviselő úr, hogy ezt a kérdését nem jelezte 
előre. Kérem, hogy a jövőben bármilyen téma felvetését időben jelezzék, vagy nem fogok szót 
adni. Innentől kezdve átmehetünk lakossági fórumba. 
 
Moór Mátyás: Jövő hónapban kerül beterjesztésre a közlekedés-fejlesztési koncepció. Ennek 
hiányában csak annyit tudok mondani, remélem sikerült feltárni a közműviszonyokat. 
Nagyrészük kiváltása elkerülhető, másrészük kiváltása elkerülhetetlen. 
Többféle variáció is elképzelhető. 
 
Huszár Péter: Osztályvezető úrnak jelzem, hogy a Móricz Zs. lakótelepen a csapadékcsatorna 
fedeleket ellopták, balesetveszélyes, a  pótlásukról gondoskodni kell. 
 
Moór Mátyás: Sajnálatosan azóta újabb területről loptak el fedlapokat, a  Semmelweis utcából 
is elloptak sokat. Ma mérte fel a kollégám, hogy a rendőrségi feljelentést kiegészítsük. 
Megkerestük az öntödéket, árajánlatokat kértünk a csatorna összefolyó öntvényekre. 
Megpróbáljuk a legolcsóbban beszerezni. 
 
 
Siket Béla: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság ülésén tárgyaltuk a Kisegítő 
Iskolával kapcsolatban, hogy a Megye az intézményt meg akarja szüntetni. 
Ha megszüntetik, hátrányos helyzetbe kerül Nyugat-Nógrád, a tanulókat Pásztóra irányítanák át. 
Kérésünk, hogy a Megyei Közgyűlés próbálja megoldani ezt a helyzetet, lehetőleg egy évre, az 
új Kormány meglátjuk mit fog tenni. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Röviden és velősen, a szociál-liberális kormánynak köszönhetjük 
ezt a helyzetet. 876 iskola zárta be kapuit Magyarországon. Különösen ez a szektor szenvedte 
meg legjobban az intézkedéseket.  Erőszakos integráció folyt a közoktatásban, ezeket a 
gyerekeket bekényszerítették az alapfokú ellátásba. Minimálisra csökkent a gyermeklétszám, 
fenntartásuk teljesen ellehetetlenült. Őszintén remélem, hogy az új kormány valamit meg tud 
majd oldani, a Megyei Közgyűlés nincs olyan helyzetben, hogy 12 balassagyarmati gyermekért 
egy intézményhálózatot megpróbáljon fenntartani. A 12 gyermeknek kezelni kell a helyzetét 
valahogy. A helyzet valóban katasztrofális. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Elköszön a televíziónézőktől, és 15 óra 30 perckor bezárja az 
ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


