
   
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 12-én  
                   14.30 órától tartott  r e n d k í v ü l i  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. Varga Andrea aljegyző 
                                              Magyaros Tamás beruházási irodavezető  
                                              Mega György vagyongazd. csop. vez.  
                      
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit és a Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 16 fő ) és azt megnyitja. 
Távolmaradását előre jelezte Smitnya Sándor képviselő. 
Javasolom az 5. napirendi pont 1. pontként történő megtárgyalását.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét - a sorrendiség módosításával 
együtt -, melyet a Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 

1. Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására  

            Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
2. Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) 

határozatának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

3. Előterjesztés a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő   
Városközpont fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás kiírására 

      Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



4. Előterjesztés Balassagyarmat rekonstrukciójával kapcsolatos konzorciumi megállapodás 
elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

5. Előterjesztés a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötendő – állami tulajdonú 
közúti szakaszok önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó - megállapodásról  

      Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N A P I R E N D: 
 

1. Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Demus Iván biz. elnök: Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. 

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2010. (IV. 12.) határozata 

a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5.sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi 
költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk 
fenntartott közoktatási intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése 
folytán felszabaduló közalkalmazotti létszám miatti, 2009. szeptember 30. napját követően 
hozott döntéseihez kapcsolódó 2009. és 2010. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik 
teljesítéséhez támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata az intézményei létszámhelyzetének és az 
intézmények közötti tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének 
felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel, illetve rendes felmondással együtt járó 
létszámcsökkentésről 7 főt, 6,75 álláshelyet érintően. 
 
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. április 12-éig pályázatot nyújt be 7 fő 
közalkalmazott jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó megszüntetésével 
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.  
 
3./ A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények 
létszámának alakulása: 

Kiss Árpád Balassi      Szet.Gy.A.       Szondi       Összesen 
Ált. Iskola B.Gimn.   Gimn.Szk.       Gy.Szk.I 

___________________________________________________________________________ 
2009. január 1. létszám: 156,00 fő 77,75 fő 48 fő  129 fő       410,75 fő 
Létszámcsökkentés:      8,25 fő   1      fő   2 fő      7 fő         18,25 fő 



- ebből: 
pályázandó létszám:      2,75 fő   1     fő   1 fő      2 fő           6,75 fő 
A csökkentést követően  
kialakult létsz. 2010.01.01.:  147,75 fő 76,75 fő 46 fő  122 fő       392,50 fő 
 
4./ Az összesített létszám alakulása: 
       2009.01.01   2010. 01.01. 
Önkormányzati intézmények összes létszáma: 1 731,30 fő   1 691,75 fő 
Polgármesteri Hivatal létszáma:         98     fő        98      fő 
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága:        78     fő        78      fő 
Városüzemeltetés:             4     fő          4      fő 
Mindösszesen:     1 911,30 fő   1 871,75 fő 
 
 
5./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a helyi 
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet a szerinti pályázat 
keretében e munkavállalók után támogatásban nem részesült. 
 
6./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 
fenntartói körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 
  
7./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2010. április 12. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 

2. Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) 
határozatának módosítására 

     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester: A közbeszerzési terv elfogadásáról szóló határozat módosítását 
két változás indokolja: 

- a városközpont rekonstrukciójának folyamata, valamint  
- az óvodák infrastruktúrafejlesztési pályázati támogatás elnyerése. 

 
Pulay László biz. elnök: Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
 



 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2010. (IV.12.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozatának módosításáról 

 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozat az e határozat 
mellékletét képező jegyzékkel történő kiegészítés szerinti tartalommal fogadja el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. április 20. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
======================================================================= 

3. Előterjesztés a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Város-
központ fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás kiírására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester: Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy lesz-e olyan cég, 
amely megfelel a kiírásnak. 

Demus Iván biz. elnök: Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. 

Medvácz Lajos polgármester: Mennyire lehet az eljárás kiírásában érvényesíteni az 
önkormányzat érdekeit? 
Az alvállalkozók száma is kerüljön be a pályázati feltételekbe. 
 
Magyaros Tamás: A közbeszerzési terv 6.3. pontjában van ilyen kitétel. A közbeszerzési 
törvény is ezt tartalmazza. Kormányrendelet is előírja, hogy a beruházáshoz a költségvetésben 
az alvállalkozókat nevesíteni kell ( pl. ha burkolást, vakolást végez). 

Egyértelműen le van írva, hogy az elektronikusan benyújtandó ajánlatban költségvetést is be kell 
nyújtani, amennyiben alvállalkozó végzi a beruházás egy részét. A 90 millió Ft feletti 
kötelezettségnél fizetési garanciát is bekérnek. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Rossz tapasztalat miatt és az aljegyző javaslata alapján 
kiegészítettük egy konzorciumi megállapodás-tervezetet, mely a dokumentáció része lesz.  
 
Medvácz Lajos polgármester: a kórházi beruházások tapasztalatait figyelembe véve lett 
módosítva ez a fejezet. 

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal elfogadott. 

 



 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2010. (IV.12.) határozata 
a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont fejlesztése, 

funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
kiírásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt 

tartalommal elfogadja „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő 
Városközpont fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja”tárgyban lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására 

vonatkozóan a 7 tagú Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: 
 

a) Dr. Varga Andrea, aljegyző 
b) Juhászné Gajzinger Ágnes Pénzügyi osztályvezető 
c) Moór Mátyás Főépítész 
d) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által delegált személy 
e) a balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. által delegált személy 
f)     Magyaros Tamás, Beruházási Irodavezető 
g) Oravecz István, tanácsos  
 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 4. rész-
szempontjának értékelését végző szakmai zsűri tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: 

 
a) Moór Mátyás Főépítész 
b) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által delegált személy 
c) Magyaros Tamás, Beruházási Irodavezető 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben 

való közzétételére és az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. április 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
========================================================================= 
4. Előterjesztés Balassagyarmat rekonstrukciójával kapcsolatos konzorciumi 

megállapodás elfogadására 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Demus Iván biz. elnök: Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. 

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a konzorciumi megállapodást, 
melyet a Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadott. 

 
 
 
 
 



 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2010. (IV.12.) határozata 
Balassagyarmat városközpont rekonstrukciójával kapcsolatos  

konzorciumi megállapodás elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat városközpont rekonstrukciója tárgyú 
Konzorciumi megállapodást. 

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

Határidő: 2010. április 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 

5. Előterjesztés a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötendő – állami 
tulajdonú közúti szakaszok önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó - 
megállapodásról  

     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester   

Demus Iván biz. elnök: Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot és a megállapodás-tervezetet 
5 igen szavazattal támogatta. 

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal elfogadott. 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2010. (IV.12.) h a t á r o z a t a 

a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötendő - állami tulajdonú közúti 
szakaszok önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó - megállapodásokról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 

Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása érdekében a 
Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 
Budapest, Lövőház u. 39.) vagyonkezelésében lévő 22. számú országos közút 21+764 – 
22+727 kmsz. közötti szakaszának, továbbá a 21327 sz. közút teljes szakaszának 
önkormányzati tulajdonba vételét.  

2./ Az 1./ pontban vázoltak céljából Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete - e határozat mellékletét képező - előzetes megállapodást köt a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal. 

3./ A Képviselő-testület az átadás-átvétellel összefüggésben felmerülő valamennyi költség 
(illetékek, igazgatási és szolgáltatási díjak, egyéb költségek) viselését magára vállalja, a 
költségek forrását az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

 



 

 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központtal kötendő végleges megállapodás megkötésére, az utak átadás–átvételével 
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.  

5./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 238/2009. (IX.30.) határozatát. 
 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: az előzetes megállapodás megkötésére: 2010. április 30. 
 
 
 
A napirend elhangzását követően Medvácz Lajos polgármester a rendkívüli ülést 15.00 órakor 
bezárja. 
 
 
                                                                      K.m.f. 
 
 
                      /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr.Tőzsér Zsolt :/     
                           polgármester                                                                  jegyző 
    
 
 
 
 


