Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8.számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án
13.00 órától kezdődő 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
képviselő.
Hivatalból jelen van: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző,
Dr. Varga Andrea aljegyző,
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Juhászné Gajzinger Ágnes pü. oszt. vez.
Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez.
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit, vendégeit, a Képviselő-testület
tagjait, valamint a városi televízió adásának nézőit.
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 16 fő) és azt megnyitja ( Mogyorósi Gabriella
távolmaradását előre jelezte).
A mai ülés napirendjét az alábbi kiegészítéssel, módosítással javasolja elfogadni:
Javasolja napirendre venni:
- az iparűzési adóbevallások feldolgozásának adatairól szóló tájékoztatót és
- a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont fejlesztése,
funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívásának módosításáról szóló előterjesztést( zárt ülés keretében)
Bejelenti, hogy elhunyt Sinkó Géza, aki korábban a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
dolgozott, majd a Balassagyarmati Ipari Park ügyvezető igazgatója volt.
A napirend tárgyalása közben, 15.oo órakor lesz a temetése, ezért a mai ülés megszakad és 16
óra után folytatódik, mivel a testület több tagja is el szeretne menni a temetésre.
Megkérdezi, hogy a mai ülés napirendjéhez van-e a Képviselő-testület tagjainak kiegészítése,
vagy módosító javaslata?
Pulay László: Napirend előtt szeretnék felszólalni a Sörfesztivál megrendezésével kapcsolatos
lakossági észrevételről.

Medvácz Lajos polgármester: Javasolom napirend után, egyebek napirendi pontként
megtárgyalni Pulay László képviselő úr felszólalását.
Győri János: Napirend után szeretném megkérdezni, hogy az árvízkárosultaknak milyen
gyűjtés folyik a városban?
Ezt követően a Spár Áruház dolgozóinak kérését szeretném ismetetni.
A polgármester szavazásra bocsátja - plusz napirendi pontként – az iparűzési adóbevallások
feldolgozásának adatairól szóló tájékoztató napirendre történő felvételét, melyet a Képviselőtestület 16 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a zárt ülés napirendjének felvételét, melyet a Képviselő-testület 16 igen
szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja napirend után – egyebekben – Pulay László és Győri János képviselők
felszólalását, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a már elfogadott módosítással együtt -, melyet a
Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.

Előterjesztés a Központi Óvoda vezetőjének megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2.

Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnázium igazgatójának megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

3.

Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi
a költségvetéséről szóló 7/2010.(II.18.)
rendeletben a nevelési-oktatási
intézményekben biztosított működési feltételek
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

4.

Előterjesztés a Központi Óvoda és a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

5.

Javaslat a Városi Bölcsőde feladatainak további ellátására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

6.

Előterjesztés a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola tanulói kulcskompetenciákat
fejlesztő intézkedési tervének elfogadására
Előterjesztő: Kopcsányi Ottó igazgató

7.

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló
7/2010.(II.18.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

8.

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata munkabérhitelének folyószámla hitel
keretté történő átváltására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

9.

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

10. Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11. Tájékoztató a 2010. évi kulturális pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Siket Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13. Vagyoni ügyek:
a.) Előterjesztés a Szent György Egészségház létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 055/4 hrsz-ú ingatlan (leendő házgyár területe) adásvételi szerződésének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14. Tájékoztató az iparűzési adóbevallások feldolgozásának adatairól
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15. Lakásügyek:
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 11. ép. II. lh. IV. em. 1. ajtószám alatti
lakás hasznosítására
b.) Előterjesztés a Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16. Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17. Előterjesztés Garam-Ipoly-Gödöllő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás létrehozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18. Előterjesztés a 2010. évi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19. a.) Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2008-2009. évben, átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
Előterjesztő: Pulay László bizottsági elnök
b.)Előterjesztés a közbeszerzésekre vonatkozó belső ellenőrzés kapcsán meghozandó
intézkedésekre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
20. Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Bereczk Edit ügyvezető igazgató

21. Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Középiskola telephelyeinek érintett önkormányzataival
megkötendő együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
22. Egyebek:
- Pulay László képviselő felszólalása
- Győri János képviselő felszólalása
ZÁRT ÜLÉS
23. Előterjesztés a „Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont
fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásának módosításáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N A P I R E N D:
1. Előterjesztés a Központi Óvoda vezetőjének megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Pálinkás Zoltánnét, a Központi Óvoda vezetőjét.
Megkérdezem, hogy van-e kiegészítése a pályázatához?
Pálinkás Zoltánné: Nem kívánom kiegészíteni a pályázatomat, de a felmerülő kérdésre
szívesen megválaszolok.
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Siket Béla biz. elnök: A bizottság a Központi Óvoda vezetőjének pályázatát 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Paulusz Miklós: Nagyon soknak tűnt a pályázati anyag, de nagyon részletes és jó pályázat volt.
A pályázatot elfogadásra javasolom.
Diósi László: Nagyon színvonalas és részletes a pályázat. Az óvodai integráció sikeresen
megvalósult és a felvázolt elképzeléseket támogatom.
Pálinkás Zoltánné: Köszönöm a szép hozzászólásokat.
Medvácz Lajos polgármester: A vezető megválasztása az SZMSZ értelmében titkos gépi, vagy
urnás szavazással történhet. Én a gépi titkos szavazást javasolom elfogadni.
Megkérdezem a pályázót, hogy a vezetői illetményt és a pótlékokat elfogadja-e?
Pálinkás Zoltánné: Igen, elfogadom.
A polgármester szavazásra bocsátja a gépi titkos szavazásra vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja – gépi titkos szavazással – az óvodavezetői megbízásról szóló határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda vezetőjének megbízásáról
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-a alapján Pálinkás Zoltánnét 2010.
augusztus 1-től 2015. július 31-ig - öt nevelési évre - megbízza a Központi Óvoda
vezetői feladatainak ellátásával.
Garantált illetményét
211.000,-Ft-ban,
magasabb vezetői pótlékát, a pótlékalap ( 20.000,-Ft ) 280 %-ában,
56.000,- Ft-ban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Gratulálok a megválasztott intézményvezetőnek és további
munkájához sok sikert kívánok.
Pálinkás Zoltánné: Köszönöm a bizalmat, igyekszem a továbbiakban is eleget tenni az
elvárásoknak, az intézményvezetői feladatoknak.
=========================================================================
2. Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnázium igazgatójának megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Borenszkiné Imre Évát, a Balassi Bálint Gimnázium
igazgatóját.Megkérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni a pályázatát?
Borenszkiné Imre Éva: Nem kívánok a pályázathoz szóbeli kiegészítést tenni, de az
esetlegesen felmerülő kérdésre szívesen válaszolok.
Siket Béla elnök: A megadott határidőre 1 pályázat érkezett be, Borenszkiné Imre Éva
pályázata. A pályázat nagyon színvonalas. Elég alapos betekintést ismertünk meg a
középiskolában folyó munkáról.
A pályázatot szakmailag is nagyon értékelem. Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
a pályázatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem a testület tagjait, hogy a pályázathoz hozzászólás,
kérdés, vagy vélemény van-e?
Diósi László: Az igazgató asszony pályázatában leírt javaslatokat támogatom, de a
megvalósításhoz kevés az anyagi forrás. Véleményem szerint inkább az alulfinanszírozottság
jellemzi az intézmények működtetését, ennek ellenére nagyon színvonalas oktatás folyik az
intézményben.
A pályázatban megfogalmazottak reálisak és tényszerűek. Országos szinten is rangos helyet
foglal el ez az intézmény.
Sajnos időnként a fenntartónak azt kell mondania, hogy a szakmai szempontokat nem tudja

figyelembe venni, ezért kérem, hogy ha vezetői értékelésre kerül sor, akkor a Képviselő-testület
majd vegye figyelembe az igazgató asszony szakmai elkötelezettségét és a magas színvonalú
elvárásait.
Maximálisan támogatom a pályázatot, egyetértek a pályázatban megfogalmazottakkal.
Borenszkiné Imre Éva: Megköszönöm Diósi László képviselő úr bíztató szavait. Sajnos igen
nehéz feladat elé állít bennünket a jelenlegi gazdasági helyzet, de a nevelés-oktatás és a
műveltség fontosságát kell szem előtt tartanunk, amit a pályázatomban is kihangsúlyoztam. Kár
lenne ezt az utat abba hagyni. Ehhez a munkához az önkormányzat és az Önök segítségét és
támogatását is kérem. A gimnáziumi munkát, az eddigi elkötelezettségeket folytatni és
fejleszteni szeretném, ami a szó legjobb értelmében az erkölcsösséget és kulturáltságot jelenti.
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem a pályázót, hogy elfogadja-e a határozati
javaslatban szereplő vezetői illetményt és a pótlékokat?
Borenszkiné Imre Éva: Igen elfogadom.
A polgármester szavazásra bocsátja a titkos gépi szavazással történő döntést, melyet a
Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a megbízásról szóló határozati javaslatot – titkos gépi szavazással -,
melyet a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium igazgatójának megbízásáról
1) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-a alapján, 2010. augusztus 1-jétől – öt
évre – 2015. július 31-éig Borenszkiné Imre Évát bízza meg a Balassi Bálint Gimnázium
intézményvezetői feladatainak ellátásával.
2) A Képviselő-testület Borenszkiné Imre Éva intézményvezető
Illetményét (I 10)
további szakképesítésért járó illetménynövekedését
kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítését
magasabb vezetői pótlékát
a pótlékalap 300%-ában,
Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételi pótlékát
állapítja meg.

225.425 Ft-ban,
15.780 Ft-ban,
20.000 Ft-ban,
60.000 Ft-ban,
60.000 Ft-ban

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Gratulálok és sok sikert kívánok a megválasztott igazgató
asszonynak.

Elhangzott, hogy ez a gimnázium a város egyik legnevesebb intézménye. Azt látni lehet, hogy
minden intézményvezetői pályázatra kevesen nyújtanak be pályázatot, mert nem egyszerű ez a
vezetési feladat. Ez a középiskola jól teljesíti a feladatokat, amit a mai körülmények között egyre
nehezebb. Reméljük, hogy az új kormány az oktatást kiemelten kezeli majd.
Az önkormányzat eddig is támogatta az intézmények munkáját és továbbra is kiáll amellett, hogy
a működőképességük megmaradjon. Ezt a munkát továbbra is csak közösen lehet folytatni. Jó
munkát kívánok a továbbiakban a gimnázium igazgatójának és pedagógusainak.
=========================================================================
3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi a költségvetéséről szóló 7/2010.(II.18.)
rendeletben a nevelési-oktatási
intézményekben biztosított működési feltételek
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Siket Béla biz. elnök: Az ország helyzetét figyelve az már érezhető, hogy az oktatás területén is
lesznek megszorítások. Azon el kell gondolkozni, hogy van-e még tartalék, lehet-e még további
megszorításokat tenni?
A határozati javaslat 2. pontjával a tagiskolák vezető-helyettesi státuszát meg kívánja az
önkormányzat szüntetni. Ezzel szemben javasolom megvizsgálni azt is, hogy a rétsági,
nagymarosi, vagy nógrádsápi tagiskolák működtetése mennyire rentábilis?
A Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolánál több, mint 20 szakmai csoport indult. Ha 11
órát dolgozik egy intézményvezető, akkor kérdéses, hogy mikor ér rá oktatni?
Ezen kívül az intézményvezetőnek az iskolához saját bevételt is elő kell teremtenie.
Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság állásfoglalása: A határozati javaslatot a 2.)
ponthoz b.) ponttal egészíti ki azzal, hogy egy igazgató-helyettesi státusz megmaradna a Kiss
Árpád Általános Iskolánál.
A határozati javaslat 1. pontjában a tervezett 24 óra helyett 30 óra lenne az óvónőknek a vezetőhelyettesi óraszám-minimum.
A 10. pontban javasolom a határidőt a szeptemberi testületi ülésre halasztani, a beiratkozások
tapasztalatai alapján.
Győri János: Nem értem elnök úr felháborodását, mert évek óta is ennyi volt a vezető-helyettesi
pótlék.
Csach Gábor alpolgármester: A Szondi György Szakközépiskolában tényleg probléma volt a
pótlékok területén, de az igazgató úr korábban sem terjesztett be módosító javaslatot erre
vonatkozóan, így ezzel nem tudunk foglalkozni.
Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság állásfoglalása, módosító javaslata írásban
kiosztásra került, de nem támogatom a 2. b.) változatot, mivel a költségvetési hiány miatt – és a
törvényi előírásokon kívül – a jelenlegi kedvezményeknek csak a felét tudjuk finanszírozni.
A határozati javaslat 10 pontjánál sem fogadjuk el a szeptemberi módosítást, mert nincs értelme
halogatni a döntést, mert nem tudja az önkormányzat finanszírozni a többletfeladatokat.
Az ország gazdasági helyzete sem engedi meg, hogy pazaroljunk, fél épületeket működtessünk,
de minden képviselő eldöntheti, hogy az elnök úr által javasolt módosításokat elfogadja-e.
Selmeczi Zoltán: Nem értek egyet elnök úr által előadott különböző helyettesítési pótlékok
variálásával, módosításával sem, még a törvényen felüli rész tekintetében sem, mivel ez a
törvényességi szempontokat is módosítaná, ezért nem javasolható.

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: A rétsági önkormányzattal egy írásos megállapodás jön létre, ha
befogadják ezt a megállapodás-tervezetet. A mai ülésen erről is tárgyal a testület.
A kiosztott határozati javaslatról kell szavazni. A 2. b.) változat a bizottság javaslatát
tartalmazza. A 8. pont kikerülne a határozati javaslatból.
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság állásfoglalását ez ügyben.
Demus Iván biz. elnök: Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását, 4 igen
szavazattal. A bizottság egyik tagja javasolja a szakmai integráció megvizsgálását és az ehhez
kapcsolódó dokumentumok bekérését.
Diósi László: Véleményem szerint egy ilyen szigorítás politikai döntéseket is igényelne, nem
csak racionális lépéseket. Például nem csak balassagyarmati tanulók járnak a város iskoláiba,
hanem vidékiek is, ezért ezt is meg lehetne vizsgálni.
Bizonyos szakok indítását is felül kellene vizsgálni a szakközépiskolában, mivel 7-8 tagú
csoportokat indítanak egy-egy szakmában. Mindegyik téma politikai döntés, amelyet nem lehet
az önkormányzatnak megkerülnie, mert ezek nem elodázható döntések.
Javasolom, hogy vegyük ki a tervezetből a tagintézmény-vezetőknél a plusz 1 státuszt és a
határozati javaslat 1. pontjában a tervezett 24 órát 30 órára emeljük.
A 2. pontnál szűnjön meg egy igazgatói státusz és maradjanak meg a helyettesi szintek.
Hivatalosan szüntessünk meg több munkaközösséget és a megmaradók minimumon legyenek
finanszírozva. A 6. pontban az eddigi 2.400,-Ft-ot javasolom 6.000,-Ft-ra módosítani, ami
jelképes üzenet lenne a diákönkormányzatnak.
Csach Gábor alpolgármester: Diósi László megjegyzését nem fogadom el, mert egy iskolányi
gyereket nem lehet elküldeni. Nem tudom, hogy ezt országosan fel lehet-e vállalni?
Ha ezt még fokoznánk, akkor oda jutnánk, hogy az önkormányzat többi feladata is megszűnne,
és azzal az önkormányzatok léte is veszélybe kerülne. Ez állami feladat, amit meg kell oldani.
A bizottság javaslatának egy része azért elfogadható.
Ha saját intézményünk máshol tevékenykedik, tagiskolaként, azzal nincs probléma, de a jövő
tanévtől ezt a feladatot csak megállapodással tudjuk vállalni.
Jogos az a felvetés, hogy ezek a pótlékok nevetségesek és jelképesek, de jól láthatja képviselő
úr azt is, hogy a jelenlegi gazdasági okok miatt kell ezt a kényszerű lépést minden intézménynél
egyformán megtenni. Így nem támogatom - amit a bizottság sem támogatott – Diósi László
képviselő úr egyéb módosításait.
Selmeczi Zoltán: A Közoktatási- és a szakképzési törvény is kimondja, hogy nem lehet kevés
számú – 10 fő alatti - szakképzési csoportot indítani.
Nagyon nehéz ezeket az előírásokat elfogadni. A beiskolázásokkal kapcsolatos módosításokat
még nyáron, egy rendkívüli ülés keretében be fogjuk terjeszteni a testülete elé.
Nehéz figyelembe venni a törvényi háttér mellett a szülői igényeket, valamint a racionalizálásra
vonatkozó szakképzési bizottsági döntéseket.
Tagintézményeket a megállapodás-tervezet tárgyalásával együtt kell kezelni, ami a mai napon
egy következő napirendi pontban is szerepel.
Medvácz Lajos polgármester: Diósi László képviselő úr politikai döntést vár az
önkormányzattól. Politikai döntést korábban is kellett hozni, mert a Képviselő-testület is pártok
képviseletéből áll össze. Sajnos politikai döntés volt szerintem az is, hogy ide jutott a közoktatás.
A környező települések önkormányzatait is megkerestük azzal kapcsolatban, hogy legyenek

szívesek támogassák a gyermekeket bejárását a város iskoláiba, de egy-két településen kívül
nem volt erre fogadókészség. Azzal indokolták, hogy nekik sincs erre pénzük.
Véleményem szerint a kérdést a kistérségi normatíva lekérésével lehetne megoldani.
A középiskolák működtetése az önkormányzatoknak nem kötelező feladatuk. Sajnos a
középiskolákat is támogatnunk kell, ezért is megfontolandó, hogy a települések maguk
működtessék az iskoláikat.
Egy másik napirendi pont arról szól, hogy az iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak 130
millió Ft-tal csökken. Megértésüket kérem, de ha nehéz helyzetbe kerülünk, akkor
megszorításokat kell tenni.
A kiosztott határozati javaslatban két módosítás szerepel, erről fogunk szavazni.
Diósi László képviselő módosító javaslata a határozati javaslat 1. pontjában található és a 24 óra
helyett 30 óra finanszírozásra vonatkozott.
A polgármester szavazásra bocsátja Diósi László képviselő módosító javaslatát a határozati
javaslat 1. pontjára vonatkozóan, melyet a Képviselő-testület 6 igen, 7 nem szavazat és 3
tartózkodás mellett nem fogadott el.
Szavazásra bocsátja az OISMB javaslatát a határozati javaslat 2-b.) pontjára vonatkozóan,
melyet a Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja Diósi László képviselő módosító javaslatát - a határozati javaslat 6.
pontjára vonatkozóan, hogy a diákönkormányzatokat segítő pedagóguspótlék 6 ezer Ft legyen-,
melyet a Képviselő-testület 3 igen, 9 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 8. pontjának elhagyását, melyet a Képviselő-testület
14 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja Siket Béla bizottsági elnök javaslatát – hogy a határozati javaslat 10.
pontjában a határidő szeptemberi testületi ülés legyen -, melyet a Képviselő-testület 4 igen, 9
nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat egészét - a már elfogadott módosításokkal együtt -,
melyet a Képviselő-testület 16 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a közoktatás működését érintő döntések meghozataláról
Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során a magyar közoktatás rendszerét mind szakmai, mind
nemzetstratégiai, mind financiális szempontból rendkívül negatívan érintették a kormányzati
intézkedések, a Képviselő-testület fokozatosan volt kénytelen olyan intézkedéseket
foganatosítani, amelyekben elsőszámú rendezőelv a költségvetési helyzet viszonylagos
stabilizálása, az egyre emelkedő dologi kiadások és egyre fokozódó központi elvonások mellett
a működőképesség fenntartása, nem egy esetben a túlélésért folytatott küzdelem jelentette a fő
cselekvési irányt.
Mindeközben megfelelő válaszokat kellett adnunk a csoportfinanszírozásra átállított központi
finanszírozásra azon körülmények között, amikor fokozatosan csökkent a tanulók létszáma. E
körülményekhez a nevelési-oktatási intézmények integrációjával, csoportösszevonásokkal, a

szakképzés terén bizonyos szakmai önállóság feladásával, létszámleépítéssel voltunk
kénytelenek alkalmazkodni. Annak érdekében, hogy a 2010. gazdasági év során biztonságosan
működtethetőek legyenek a közoktatási intézmények, valamint szem előtt tartva a
közalkalmazottak foglalkoztatási helyzetének szinten tartását e határozattal az alábbi, átmeneti
intézkedések meghozatalára kényszerül a Képviselő-testület:
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda
intézményvezető-helyettesének és tagintézmény-vezetőinek óraszámát a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 1. sz. melléklet Harmadik rész I./A
részében meghatározott kötelező óraszámhoz képest a Kt. ugyanazon melléklet II./5.
pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2010/2011. nevelési évre – 2010. szeptember
1-jétől 2011. augusztus 31-éig - az alábbiakban állapítja meg:
Óvodavezető-helyettes
heti 18 kötelező óra
Tagóvoda-vezető 4 vagy több csoportos óvodában heti 21 kötelező óra
heti 27 kötelező óra.
Tagóvoda-vezető 1-3 csoportos óvodában
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2) A Képviselő-testület a Kiss Árpád Általános Iskolában 2010. szeptember 1-jei hatállyal 1
fővel csökkenti az igazgató-helyettesek számát.
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző (alapító okirat módosítása),
intézményvezető (vezetői megbízás visszavonása)
3) A Képviselő-testület a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Vhr.) 15. § (1) c. pontja alapján megállapítandó munkaközösségvezetői pótlék mértékét valamennyi, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményére
vonatkozóan a Vhr. 15. § (3) b. pontjában meghatározott %-os korlátok minimum szintjén
határozza meg és engedélyezi. A fenntartó önkormányzat a szakmai munkaközösség
vezetője számára a Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész II./7. pontja alapján heti 1
órakedvezmény biztosítását finanszírozza valamennyi nevelési-oktatási intézményében.
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető
4) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az intézményvezetői pótlékok
megállapításáról szóló 35/1996. (X. 9.) rendeletét felül kívánja vizsgálni, szükség esetén
hatályon kívül helyezi és új rendeletet alkot minden magasabb vezetői, illetve vezetői
beosztású,
a
közoktatásban
dolgozó
közalkalmazott
illetménypótlékának
szabályozásáról.
2010. szeptember 1.
Határidő:
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
5) A Képviselő-testület valamennyi, szakképzést és szakmai oktatást folytató közoktatási
intézményében a gyakorlati oktatás-vezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes
kötelező óraszámait csak a Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész I. pontjában meghatározott
mértékben finanszírozza.
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

6) A Képviselő-testület valamennyi nevelési-oktatási intézményére vonatkozóan, a Vhr. 15.
§ (1) b. pontja alapján megállapítandó diák-önkormányzatot segítő pedagóguspótlékot a
Vhr. 15. § (3) b. pontjában meghatározott %-os korlátok minimum szintjén határozza
meg. A fenntartó önkormányzat a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus
számára a Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész II./7. pontja alapján heti órakedvezmény
biztosítását nem finanszírozza.
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető
7) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a nevelési-oktatási intézményekben
vizsgálja meg a Vhr. 15. § (2) bekezdés h. pontjában meghatározott számítástechnikai
pótlékok megállapításának intézményi gyakorlatát, és tegyen javaslatot annak
rendezésére a törvényesség megtartását figyelembe véve.
2010. július 31.
Határidő:
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző és az intézményvezetők
8) A Képviselő-testület kimondja, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola székhelyen kívüli telephelyein a 2011/2012. tanévtől kezdődően csak abban
az esetben iskolázhat be tanulókat, ha a telephely szerint érintett önkormányzatok a
településükön indítandó osztályok működéséből adódó, normatív állami támogatáson
felüli önkormányzati támogatást Balassagyarmat Város Önkormányzata számára a helyi
önkormányzatok között kötendő megállapodások tartalma alapján teljes összegében
megtérítik.
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
9) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Szondi György
Szakközépiskola és Szakiskola használatába adott, 2660 Balassagyarmat, Bercsényi u.
2., hrsz. 440 ingatlant - amennyiben az előzetesen lefolytatott vizsgálat ezt a döntést
alátámasztja - a 2010/2011. tanévtől iskolaépületként nem kívánja tovább üzemeltetni,
az épületrészben tanuló diákok elhelyezését más ingatlanok kapacitásának
kihasználásával kívánja biztosítani.
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető
10) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Kiss Árpád Általános Iskola
használatába adott 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 3. hrsz. 17 fekvésű ingatlant amennyiben az ÉMOP pályázatból kivitelezés alatt lévő tornaterem és tantermek építése
2010. szeptember 1-je előtt befejeződik és az új épületrészben valamennyi tanulócsoport
zavartalanul elhelyezhető – a 2010/2011. tanévtől iskolaépületként nem kívánja tovább
üzemeltetni.
Határidő:
2010. szeptember 1.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető
11) A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György
Tagiskola használatába adott 2660 Balassagyarmat, Dózsa György út 17. hrsz. 1377
fekvésű ingatlan esetében kerüljön felmérésre, hogy az évek óta tendenciaszerűen zajló
tanulói létszámcsökkenés következtében van-e lehetőség egyes épületrészek
lezárására, használaton kívül helyezésére.
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, intézményvezető

Szünet következik a temetés miatt.
Szünet után a polgármester megállapítja az ülés határozatképességét (12 fő), majd ismerteti
Sinkó Géza életútját, akinek emlékére 1 perces néma felállással adózik a Képviselő-testület.
A napirend folytatása előtt a polgármester köszönti Megyeri Ferencnét,a tankonyha vezetőjét,
aki 4O éve dolgozott önkormányzati intézményeinkben. Nyugdíjba vonulása alkalmával
megköszöni eddigi munkáját, majd egy virágcsokrot és ajándékkosarat nyújt át. Elmondja, hogy
sok rendezvény színvonalas ételekkel és süteményekkel történő ellátását köszönheti neki és
munkatársainak az önkormányzat.
Ezután a polgármester ismerteti a város fontosabb eseményeit és rendezvényeit, valamint a
nyári kulturális rendezvényeket ( jkv. melléklete szerint), majd a napirend folytatására kerül sor.
=========================================================================
4. Előterjesztés a Központi Óvoda és a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Siket Béla biz. elnök: A bizottság mind a két alapító okirat módosítását elfogadásra javasolja.
Selmeczi Zoltán: Javasolom elírás miatt módosítani mindkét határozati javaslatnál a
tevékenységi kört és annak számát az alábbiak szerint: 856011 Pedagógiai szakszolgálati
feladat.
A polgármester szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot – az elhangzott módosítással
együtt -, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott (Demus Iván, Huszár Péter,
Mogyorósi Gabriella és Smitnya Sándor képviselő nincs jelen az ülésen).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító
okiratának 15. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:


TEÁOR 856011 Pedagógiai szakszolgálati feladat

TEÁOR
TEÁOR 8560

Szakfeladat
Pedagógiai

szakmai

2009. december 31éig hatályos
szakfeladat-szám

2010. január 1-jétől
hatályos szakfeladatszám
856020

szolgáltatások,
Gyógytestnevelési
feladatok elláttatása a
Balassagyarmati
Kistérség Többcélú
Társulással,
külön
megállapodás
alapján.
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
megküldésről.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Dr.Tőzsér Zsolt jegyző
A polgármester határozati javaslatot ismertet a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának
módosításáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja – Selmeczi Zoltán által
ismertetett javítással együtt -, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános
Iskola alapító okiratának 17. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:


TEÁOR
TEÁOR
8560

TEÁOR

856011 Pedagógiai szakszolgálati feladat

Szakfeladat
Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások,
Gyógytestnevelési feladatok
elláttatása a Balassagyarmati
Kistérség
Többcélú
Társulással,
külön
megállapodás alapján.

2009. december
31-éig hatályos
szakfeladat-szám

2010. január 1jétől hatályos
szakfeladat-szám
856020

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
megküldésről.
Határidő: 2010. június 23.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
=========================================================================

5. Javaslat a Városi Bölcsőde feladatainak további ellátására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság,
valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottság
állásfoglalását.
Siket Béla biz. elnök: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dr. Csekey László biz. elnök: Egészség és Szociális Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kajdy Lászlóné: Kérdésem, hogy miért nem lehet meghosszabbítani fél évre a bölcsődevezető
megbízatását?
Kinek a hatásköre a megbízás?
Selmeczi Zoltán: Nem lehet meghosszabbítani a vezetői megbízást, mert kirendelt
intézményvezető megbízása tovább nem hosszabbítható meg. A június 30-ig kirendelt
intézményvezetőként működő vezető feladata 2010. év végéig a megbízott helyettesről
gondoskodni.
Medvácz Lajos polgármester: A törvény szerint csak a szociális intézménnyel lehet összevonni
a feladat ellátását.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal elfogadott ( szavazás előtt Huszár Péter képviselő visszaérkezett az ülésre, így 14
fő van jelen).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Városi Bölcsőde feladatainak további ellátásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
készítse elő döntésre a Városi Bölcsőde által ellátott feladatoknak a Városi Idősek
Otthonához történő integrálását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntéshez szükséges
intézkedéseket megtegye. (a szükséges szakmai, szakértői vélemények megkérése, a
Városi Bölcsőde közalkalmazottaival való egyeztetés lefolytatása, stb.)
Határidő: 2010. július 31. (a szakmai vélemények megkérése tekintetében)
2010. december 31. (az átszervezés teljes körű lebonyolítása
tekintetében)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester

6. Előterjesztés a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
kulcskompetenciákat fejlesztő intézkedési tervének elfogadására
Előterjesztő: Kopcsányi Ottó igazgató

tanulói

Medvácz Lajos polgármester: Megkérem az Oktatási Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Siket Béla biz. elnök: A bizottság az intézkedési tervet elfogadásra javasolja. A határozat
melléklete szerint az országos átlagnál is minimálisabb az iskola eredménye, de a nehézségek
ellenére nem sokkal maradtunk e.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal elfogadott ( Győri János képviselő nincs jelen a szavazáskor).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő
intézkedési tervének elfogadásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György
Szakközépiskola és Szakiskola tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő intézkedési tervét a
melléklet tartalommal elfogadja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 23., illetve folyamatos
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
intézményvezető
=========================================================================
7. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről
szóló 7/2010.(II.18.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése a
költségvetés módosításához?
Juhászné Gajzinger Ágnes: A költségvetés módosításánál meg kell jegyeznem, hogy a
Madách Imre Kollégium pályázaton nyert és az intézménynél a nyílászárók teljes cseréjére sor
került. Sajnos 20 %-kal kevesebb összeget kapott az intézmény, mely korábban 5 millió Ft-os
önrésszel került elfogadásra.
Medvácz Lajos polgármester: Mivel nincs jelen a Pénzügyi Bizottság elnöke, felkérem Renicsek
Ferencnét, a bizottság elnökhelyettesét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a
napirendi ponttal kapcsolatosan.
Reznicsek Ferencné biz. elnökhelyettes: Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja.

Medvácz Lajos polgármester: A többi bizottság is elfogadta a rendelet-tervezetet?
( Minden bizottsági elnök úgy nyilatkozik, hogy a rendelet-tervezetet a bizottságok
elfogadásra javasolják. )
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal elfogadott ( Győri János képviselő a szavazás előtt visszaérkezett az ülésre).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2010. (VI.24.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II.18.)
rendelete módosításáról
/ a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi /
========================================================================
8. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata munkabérhitelének folyószámla
hitel keretté történő átváltására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az
írásban kiküldött anyagot?
Juhászné Gajzinger Ágnes: A jelenlegi igénybe vett munkabérhitel összege kb. 6OO-65O
millió Ft. A munkabérhitelt minden hó végén vissza kell fizetni a pénzintézet felé, mielőtt újra
igénybe lesz véve. Ennek visszafizetése mindig nehezen történt, ezért kell folyószámla hitelre
átváltani.
Paulusz Miklós : Mennyi összeget lehet felvenni?
Juhászné Gajzinger Ágnes: Jelenleg a hitelkeret 5OO millió Ft, melynek 95 %-a van
kihasználva.
A költségvetési hiány mértéke 87O millió Ft. Ezzel a folyószámla hitellel próbálunk minden
kiadást teljesíteni, amit teljesíteni lehet.
Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata munkabérhitelének megszüntetéséről és
folyószámla hitelkeretének növeléséről
(1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések
finanszírozása céljából 2010. évben rendelkezésre álló, havonta maximum 190 000 000,Ft, azaz Egyszázkilencvenmilllió forint összegű munkabérhitelének megszüntetéséről dönt.

(2.) 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 hitelkeretének 190.000 E Ft- tal történő megemelését
kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél.
(3.) 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.
(4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. június 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
9. Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Felkéri a Pénzügyi Bizottság
elnökhelyettesét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását a napirenddel kapcsolatosan.
Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése az
írásban kiküldött anyaghoz?
Juhászné Gajzinger Ágnes: Ezek a létszámcsökkentések már megtörténtek, csak egy
pályázatban szeretnénk részt venni, ehhez szükséges a Képviselő-testület döntése.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
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 2 álláshelyet érintően.
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. július 12-éig pályázatot nyújt be 2 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 Bálint
Összesen
Ált. Iskola
Gimnázium
__________________________________________________________________________
2010. január 1. létszám:
147,75 fő
76,75 fő
224, 5 fő
Létszámcsökkentés :
3 fő
1 fő
4 fő
- ebből:
pályázandó létszám:
1 fő
1 fő
2 fő
A csökkentést követően
kialakult létsz. 2010.07.01.:

144,75 fő

4./ Az összesített létszám alakulása:
Önkormányzati intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága:
Városüzemeltetés:
Mindösszesen:

75,75 fő

2010.01.01
1 691,75 fő
98 fő
78 fő
4
fő
1 871,75 fő

220,5 fő

2010. 07.01.
1 681,25 fő
98 fő
78 fő
4 fő
1 861,25 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. július 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
10. Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnáziumban
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

foglalkoztatottak

létszámának

Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselőtestület 14 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
A Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának módosításáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gimnáziumban 2 álláshely megszüntetését rendeli el.

a

Balassi

Bálint

2./ Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) rendelete soron következő
módosításakor a létszámváltozás átvezetéséről gondoskodjon.
3./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az
érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 1.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője
=========================================================================
11. Tájékoztató a 2010. évi kulturális pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Siket Béla bizottsági elnök
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem az Oktatási, ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.
Siket Béla biz. elnök: A bizottság 46 ezer Ft-os tartalékot képezett a saját hatáskörben hozott
döntésével.
A polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2010.( VI.23.) h a t á r o z a t a
a 2010. évi kulturális pályázat elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottságnak a 2010. évi kulturális pályázat elbírálásáról szóló tájékoztatóját
elfogadja.
=========================================================================
12. Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnökének van-e kiegészítése?
Dr. Csekey László biz. elnök: A bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2010.(VI.24.) önkormányzati r e n d e l e t e
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításról szóló 2/2006. (I.27.)
rendelete módosításáról
/ a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi/
=========================================================================
13. Vagyoni ügyek:
a.) Előterjesztés a Szent György Egészségház létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét, állásfoglalását.
Huszár Péter biz. elnök: A bizottság a határozati javaslatot és a megállapodás módosítását 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Reznicsek Ferencné: Egészségügyi és Szociális Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal elfogadott (Diósi László képviselő nincs jelen a szavazáskor).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
az egészségügyi központ létrehozataláról szóló megállapodás módosításáról
1. A Képviselő – testület a 223/2009 (IX.30.) határozatával elfogadott, Szent György
Egészségház létrehozatala tárgyában az „ENTEOMI” Szent György Gyógyszertár BT-vel
megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
- a megvalósítás tervezett végső időpontja a megállapodás aláírásától számított 24
hónap.
Egyebekben az eredeti megállapodásban foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=======================================================================
13./b.)Előterjesztés a Balassagyarmat, 055/4 hrsz-ú ingatlan (leendő házgyár területe)
adás-vételi szerződésének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy ismertessék a
bizottságok állásfoglalását.
Huszár Péter biz. elnök: A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság az adás-vételi szerződés módosításáról szóló
határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlan (leendő házgyár területe) adás-vételi
szerződésének módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a LIA Product Kftvel 2008. július 31-én megkötött, a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
vonatkozó adás-vételi szerződésnek az alábbiak szerinti módosításához:
- a beépítési kötelezettség időpontja 2011. november 30-ra módosul,
- a visszavásárlási jog biztosítására szóló elidegenítési és terhelési tilalom 2012. május
31-ig meghosszabbodik,
- a szerződésmódosítás megkötésének határideje. 2010. július 15.

2.

A szerződésmódosítással és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéssel kapcsolatos
valamennyi költség a LIA Product Kft-t terheli.

3.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően kösse
meg a szerződésmódosítást a LIA Product Kft-vel.
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
14. Tájékoztató az iparűzési adóbevallások feldolgozásának adatairól
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Tolnai Erikát, a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának
vezetőjét. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítése az írásos anyaghoz?

Tolnai Erika: Nem kívánom kiegészíteni az írásban kiosztott anyagot.
Juhászné Gajzinger Ágnes: A költségvetés módosításánál már elmondtuk a lényeget, de a
testületnek is tudni kell arról, hogy az adóbevallások feldolgozásra kerültek, melynek adatai
alapján már tudjuk – a 9O %-os feldolgozást követően -, hogy 100-130 millió Ft-os összeget az
idei adóbevételből vissza kell fizetni a vállalkozások részére.
Összesen 546 millió Ft lett volna az éves adóbevétel, így csak 470 millió Ft-os bevétellel lehet
számolni. Idén 650 millió Ft-os adóbevétel volt betervezve a költségvetésbe, ami nagyon
hiányzik az önkormányzat költségvetéséből. Sajnos nem tudjuk, hogy miből lehet pótolni a kieső
bevételt, de még a 2O11. évi adóbevétel is ezzel a számmal lesz tervezve. Biztos, hogy ez
likviditási problémát fog jelenteni.
A központi adórendelet módosításával, már szeptemberben be kellett volna fizetni az APEH felé
az adóbevételt. Határozati javaslat van a tájékoztató mellé csatolva, hogy ezt a helyzetet
valamiképpen kezelni lehessen. A kiadásokat is lehetőség szerint át kell tekinteni és pótlólagos
források után kell néznie az önkormányzatnak.
Közel 1 milliárd Ft az önkormányzat működési hiánya, ezért terjesztettünk be a testület elé egy
olyan határozati javaslat, hogy amíg nem lesz változtatás az önkormányzatok finanszírozásában
- vagy valamilyen külső forrásból nem lesznek támogatva az önkormányzatok -, addig a
költségvetési kiadásokat csökkenteni kell.
Csach Gábor alpolgármester: Diósi László képviselő úr a 3./ napirendi pont tárgyalásánál
felvetette, hogy politikai döntést kellene hozni egyes kérdésekben. Erre a kijelentésére
válaszolva, sajnos a politikai döntések miatt kerültünk ebbe a nehéz helyzetbe, mert a korábbi
kormány nem számolt azzal, hogy nem csak a gazdasági válság, hanem az a döntés is nehéz
helyzetbe hozza az önkormányzatokat, hogy az APEH-hez kellett küldeni az adóbefizetéseket,
és onnan került vissza az összeg az önkormányzatokhoz. Az APEH-hez történt csatolás miatt
lettek óvatosabbak a vállalkozók.
A Parlament FIDESZ-KDNP frakciója is foglalkozott ezzel a kényszerhelyzettel, mert így a
forráshiányos és deficit közeli önkormányzatok csődhelyzetbe kerülnek.
A Bajnai Kormány az ÖNHIKI-s pályázati rendszert is nagyon megszigorította, így erre az
összegre sem számíthatunk. A tavalyi összeghez képest kb. 200 millió Ft-os kiesése lesz ebből
eredően az önkormányzatnak.
A polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztatást és a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
az iparűzési adó bevétel csökkenése miatt szükséges intézkedésekről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iparűzési adó bevétel
várható csökkenéséről szóló tájékoztatót elfogadja, és utasítja a jegyzőt, hogy az adatok
végleges feldolgozása alapján, a bevétel csökkenését a költségvetésben vezesse át.
2) A Képviselőtestület a költségvetés módosításához kapcsolódóan irányelvként azt határozza
meg, hogy a kieső bevétel miatt, elsősorban a kiadási előirányzatok csökkentésére kell
törekedni, a működési hiány további növelésére nincs lehetőség.
3) A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a gazdasági válság miatt bekövetkezett
bevétel kiesés központi forrásból történő pótlása érdekében tájékoztassa a kormányzati
szerveket, és az ÖNHIKI miniszteri keretére nyújtson be pályázatot.
4) Az iparűzési adóbevétel kiesés miatt, az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében
a képviselőtestület úgy határoz, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésében
meghatározott előirányzatokból csak azokat a kiadásokat lehet teljesíteni, amelyek a
működőképesség megőrzése érdekében elengedhetetlenek, illetve amelyek címzetten az
adott feladatra biztosított központi forrásból finanszírozhatók.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
15. Lakásügyek:
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 11. ép. II. lh. IV. em. 1. ajtószám alatti
lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Huszár Péter biz. elnök: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a pályázat
kiírását támogatja, az „A” változat szerint.
Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat „A” változatát javasolja
elfogadásra.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot – az „A” változattal -, melyet a
Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEÉNEK
114/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Madách liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách
liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám 298/11/A/32 hrsz. alatti 43 m2 alapterületű komfortos
lakásra kiírt pályázatot az érvényes ajánlatok megtárgyalása után eredménytelennek
nyilvánítja, az ingatlant az ajánlatokban megjelölt vételáron nem kívánja elidegeníteni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
15.b.)Előterjesztés a Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Huszár Péter biz. elnök: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a lakást
szakember elhelyezés céljára javasolja hasznosítani.
Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság is szakember elhelyezés céljára javasolja
hasznosítani a lakást, térítési díj ellenében. A pályázat kiírását javasolja.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester elfoglaltsága miatt nem volt jelen a
szavazáskor).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa
Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti 95 m2 alapterületű összkomfortos lakásra bérlőkijelölési
jogot biztosít pénzbeli térítésért az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a
lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak
szerint, melyre pályázatot ír ki.
2. Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell
ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az
ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A pályázat kiírására 2010. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
16. Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem a testület tagjait, hogy van-e kiegészítésük a II.
félévi munkatervhez?
Diósi László: Az őszi időszak folyamán a költségvetés tervezetének módosítása előtt a
balassagyarmati civilszervezetek helyzetéről kérek tájékoztatást és azt is meg kell kérdezni,
hogy a működésükhöz milyen támogatást tudna adni az önkormányzat.
Szeptemberben javaslom a témát napirendre venni. Véleményem szerint kérdőíves
formanyomtatványon kellene a város civil szervezeteit megkérdezni.

Medvácz Lajos polgármester: Bejegyzett civil szervezetek neveit csak a megyei bíróságtól
tudjuk megkérni. Ezt a napirendi pontot valamikor ősszel javasolom napirendre venni, mert a
felméréshez és visszajelzéshez is idő kell.
Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság a szeptemberi ülésre javasolja napirendre venni a
városban a felszíni csapadékvíz elvezetési rendszer áttekintését egy tájékoztató keretében.
Selmeczi Zoltán: Pontosítást kérek Diósi László képviselő úr napirendi javaslatával
kapcsolatban. Szerintem csak kigyűjteni lehet a civil szervezetek neveit a megyei bíróságon, de
legalább 1 ezer ilyen civilszervezet létezik. Úgy értelmeztem, hogy azért javasolja képviselő úr
ezt a napirendi pontot, hogy valamilyen támogatást kapjanak a civil szervezetek az
önkormányzattól. Ha ez is szóba kerül akkor már most elmondhatom, hogy erre nincs
költségvetési keret.
Kérem képviselő urat, hogy pontosan határozza meg a feladatot az önkormányzat részére.
Legkorábban novemberben lehet időpontot meghatározni a kérdés tárgyalására, de egy konkrét
feladattal kell ezt a témát napirendre venni.
Diósi László: Arra gondoltam, hogy más városban működik egy olyan fórum, ahol a civil
szervezetek érdekképviseletet látnak el és partnerei az ottani önkormányzatnak. Párbeszéd
megkezdésére van szükség a városban, hogy a Képviselő-testület a civil szervezetekkel
együttműködve jó partneri kapcsolatot alakítanának ki. Esetleg részt vehetnének a döntések
előkészítésében, végrehajtásánál is. A közélet és a szabadidő formálásában aktív szerepet
vállaló civil szervezetekre is gondoltam. A mi városunkban még nem természetes, hogy a civil
szervezetek ingyen kapnak termet, vagy segítséget valamilyen szervezéshez.
Medvácz Lajos polgármester: A városban kulturális területén is működik civil szerveződés. Az
mérlegelés tárgya, hogy milyen feladatokat vállal egy civil szervezet a város feladataiból.
Művészeti tevékenységben, vagy a város szépítése terén is van segítség a civil szervezetek
részéről. Van olyan iskolánk, amely segítséget nyújt a civil szerveződéshez.
A városban számtalan helye van az ilyen szervezetek működésének, ezért első lépésben az
intézményeket kellene felkérdezni, hogy milyen civil szervezeteik vannak, de a megyei bíróságot
is meg kell kérdezni ez ügyben.
A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ kimondottan foglalkozik civil szerveződésekkel.
Ősszel javasolom ezt a témát megtárgyalni.
Paulusz Miklós: A Fogyasztóvédelmi Egyesület is egy ilyen civil szervezet, amely a lakosság
érdekeiben jár el. Biztos, hogy ez a civil szervezet is jelentkezni fog.
Selmeczi Zoltán: Az ősz folyamán két nagy társadalmi téren lehet civil szervezeteket
megszólítani, a két koncepció megtárgyalása kapcsán. Első körben helyzetelemzéssel kell
kezdeni és ezeken túl lehet a méhészettől, a bélyeggyűjtőktől a sakkozókig felkérdezni a civil
szerveződéseket. Szerintem ha megkérdezzük őket, az első reagálásuk az lesz, hogy milyen
támogatást tud az önkormányzat részükre biztosítani.
Úgy gondolom, hogyha valamely civil szerveződés nem kapcsolódik az önkormányzati
feladatokhoz, ott óvatosságot kérek a testülettől.
Medvácz Lajos polgármester: A kultúra területén 25 civil szervezet nyújtott be pályázatot, de a
városi sport támogatásnál is jelentős civil szerveződés pályázik minden évben, ami jól működik.
Csach Gábor alpolgármester: Meg kell jegyeznem, hogy ennek a testületnek hivatalosan csak
egy ülése van, szeptemberben. Úgy emlékszem, hogy volt már kigyűjtés a civil szervezetekről.

Akkor 600 ilyen szervezet volt, de ténylegesen nem működött.
Nyilván a következő Képviselő-testület és a pártok ezzel foglalkozhatnak majd, de amilyen
nehéz gazdasági helyzetben van az ország, később sem tud majd az önkormányzat a
működéséből több pénzt biztosítani számukra. Sőt minden olyan nem kötelező feladatot át kell
majd tekinteni, amelyet az önkormányzat a jövőben nem tud finanszírozni.
Balassagyarmat város erőn felül támogatja a civil szervezeteket, ez tény. Véleményem szerint a
civil szervezeteknek saját maguknak kell szerveződniük, különböző célokkal.
Medvácz Lajos polgármester: Javasolom Selmeczi Zoltán osztályvezető által felvetett időpont
elfogadását. Javasolom, hogy Diósi László képviselő úr ezt fogadja el.
A polgármester szavazásra bocsátja Diósi László javaslatát - a civil szervezetek
megkérdezésére vonatkozóan, tájékoztató formájában, az osztályvezető által javasolt novemberi
időponttal -, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott
(Demus Iván, Smitnya Sándor, Mogyorósi Gabriella és Siket Béla képviselő nincs jelen az
ülésen).
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát - a szeptemberi ülésre vonatkozóan -,
melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a már elfogadott módosítás figyelembevételével,
melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2010.(VI.23.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tartalommal a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervét elfogadja.

melléklet

szerinti

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2010. június 30.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
=========================================================================
17. Előterjesztés Garam-Ipoly-Gödöllő
Korlátolt
Együttműködési Csoportosulás létrehozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Felelősségű

Európai

Területi

Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság a 2. határozati javaslat elfogadását támogatja,
egyetért azzal, hogy az Ipoly Eurórégiós megállapodást felül kell vizsgálni.
A bizottság nem támogatja az együttműködési csoportosulásba történő belépést.
Dr. Varga Andrea aljegyző: Azt a jelzést kaptuk, hogy az Ipoly Eurórégió nem léphet be ebbe a
szervezetbe, mivel itt egy egyesületről van szó.
Medvácz Lajos polgármester: Nagyon komoly pénzek vannak a határon átnyúló
együttműködésekben. A határon átnyúló együttműködés jogi formáit a magyar parlament

meghatározta, ebbe a szervezetbe a Szlovák Köztársaság is belépett. Bármely önkormányzat
csatlakozhat még, de a szervezet úgy döntött, hogy amíg az uniós forrást nem teremtik elő,
addig nem kell belépni.
Az Ipoly Eurorégió egy társadalmi szervezet, mely 2000-ben jött létre. Korábbi uniós források
nem voltak ebben a formában elérhetőek, ezért egy gazdasági társulás jön létre a határon
átnyúló együttműködés keretében. Gödöllőn volt egy megbeszélés, amelyen nagyon sok
polgármester jelent meg a szlovák határ mellől. Ők is látnak ebben fejlesztési lehetőséget. Pl. a
vasutak és a közlekedés fejlesztését lehetne kiemelni.
Javasolom belépni ebbe a csoportosulásba annak függvényében, hogy hogyan fog a társulás
működni. Majd folyamatosan tájékoztatom a Képviselő-testületet a fejleményekről.
Véleményem szerint tagként be kell lépni, mert ez előnyös lesz a város számára is.
Fényes Balázs: Komoly összegek vannak ebben a társulásban. Be kell lépni, nem lehet ebből
hátrányunk. Véleményem szerint Balassagyarmatnak központi szerepet kell felvállalnia, mivel a
Fortissima név is erre kötelez bennünket. Úgy tudom, hogy az ipolysági vasútvonal is kiépítésre
kerül.
Medvácz Lajos polgármester: Két éve volt Ipolyságon egy konferencia, ahol arról született
döntés, hogy támogatja az Európai Unió az Ipoly hidak építését. Ez a szervezet külön nyújthat
be az unióhoz pályázatot. A következő önkormányzati vezetésnek és polgármesternek is azon
kell munkálkodnia, hogy az uniós pénzekből minél jobban profitáljon a város. Akár
sportrendezvényre, vagy határon átnyúló kapcsolatokkal összefüggő rendezvényekre is lehet
pályázni.
Reznicsek Ferencné: Pénzügyi Bizottság két aggálya az volt, hogy a pályázathoz önerő
szükséges és az sem tisztázott, hogy közösen, vagy külön a városnak kell előteremteni ezt az
önrészt. Egy régió együttműködésének költsége is van, ezért is tartózkodott a bizottság a
belépéstől.
Medvácz Lajos polgármester: Minden pályázatnál van önerő. Attól függ, hogy ez mennyi %-os?
Mind a két határ mentén lehet fejlesztést végrehajtani. Az Európai Unió olyan előírásokat
támaszt a két ország elé, amelyből mind a két ország egyformán profitálhat, hidakat és odavissza vezető utakat építhetünk. Ezzel mind a két ország jól jár.
Az ilyen pályázati lehetőséget még ki kell dolgozni. Jelenleg csak a csatlakozásról kell dönteni.
A társulásból bármikor ki lehet lépni.
Győri János: Óvatosabban bánnék az ilyen csatlakozásokkal, mint például a regionális
együttműködés kapcsán is. Óvatosan kell bánni ezzel a kérdéssel felelős személyt kell erre a
posztra kinevezni.
Medvácz Lajos polgármester: A korábbi önkormányzat a nógrádmarcali hulladéklerakó
regionális társulási belépésről is döntött. Ennek a testületnek csak az a kérdés maradt, hogy a
társulásban maradunk-e?
Csach Gábor alpolgármester: Balassagyarmatnak lakosságarányosan majd 4OO ezer Ft-tal kell
hozzájárulnia költségként. Nyilván minden szervezetbe történő bennmaradásról is dönteni kell
majd a következő önkormányzati vezetésnek. Kilépni ilyen szervezetből csak a tagdíj nem
fizetésével lehet.
Nyilván ha Tés település épít egy hidat, abba Balassagyarmat város nem kíván részt venni, de
egy ekkora társulásnak nagy uniós lehetősége van.

Pulay László: Véleményem szerint Pest környéke már sokkal előbbre haladott ebben a
kérdésben. Ha nem sürgős a belépés, akkor egy kicsit el lehet halasztani a belépési időpontot.
Medvácz Lajos polgármester: Nem lehet halasztani, mert az uniós pénzek lekérése miatt minél
előbb meg kell alakítani a társulást.
Fényes Balázs: Mivel a határon élünk, az Ipoly kettéválasztja az országot, de az Európai Unió
azokat az országokat támogatja, amelyek olyan programot készítenek, hogy az az országok
közötti kapcsolatot segíti elő, az infrastruktúra fejlesztésével.
A belépés költsége nem nagy összeg, főleg hogy utólag kell fizetni. Szerintem vétek lenne
elszalasztani ezt a lehetőséget. Ne halogassuk a belépést.
A polgármester szavazásra bocsátja a csatlakozásról szóló határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadott (alpolgármester
visszaérkezett a napirendi pont tárgyalásánál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Garam – Ipoly – Gödöllő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás ( Garam – Ipoly – Gödöllő EGTC) létrehozataláról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a „GARAM-IPOLYGÖDÖLLŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
CSOPORTOSULÁS (GARAM-IPOLY-GÖDÖLLŐ EGTC)” megalakításával egyetért, és
ezennel kinyilvánítja azt a szándékát, hogy alapító tagként csatlakozni kíván a
csoportosuláshoz.

2.

A Képviselő – testület a határozat mellékletét képező Egyezményt, valamint Alapszabályt
elfogadja, felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

3.

A Képviselő – testület az EGTC éves tagdíjaként a 10 Eurocent/lakos/év tagsági díj
megfizetését vállalja.
Határidő: 2010. június 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester határozati javaslatot ismertet a határon átnyúló együttműködés tagsági
jogviszonyának felülvizsgálatáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a
Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
az Ipoly Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés tagsági jogviszonyának
felülvizsgálatáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kezdeményezi az Ipoly
Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködéshez kapcsolódó tagsági jogviszonyának
felülvizsgálatát.

2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi képviselő – testületi ülésre
terjessze elő Balassagyarmat Város Önkormányzatának az Ipoly Eurorégió Határon átnyúló
Együttműködésben betöltött tagsági jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó
előterjesztést.
3. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a képviselő – testület 2010. szeptemberi ülése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
18. Előterjesztés a 2010. évi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy
ismertesse a bizottság állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Reznicsek Ferencné: A bizottság a határozati javaslatot és az SZMSZ módosítását 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja.
Csach Gábor alpolgármester: Módosítást, illetve pontosítást szeretnék tenni, mert elírás történt
a számokban. A kiosztott határozati javaslatot kell elfogadni, amiben 2.150.000,-Ft szerepel.
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott (Demus Iván, Diósi László, Mogyorósi Gabriella, Paulusz
Miklós, Siket Béla és Smitnya Sándor képviselők nincsenek jelen az ülésen).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a 2010. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek, valamint az önkormányzati
miniszternek a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló
33/2010. (IV. 16.) KHEM-ÖM együttes rendelete alapján a helyi közösségi közlekedés
normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy Balassagyarmat
Város Önkormányzata:
a) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2009. évben
2.150.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá;
b) a helyi közösségi közlekedést 2010. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan
fenntartja;
c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás nélkül a szolgáltatóval a közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte meg.
2) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2010. június 23.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

19. a.) Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2008-2009. évben, átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
Előterjesztő: Pulay László bizottsági elnök
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy van-e
kiegészítése az írásos anyaghoz?
Pulay László biz. elnök: Nem kívánom kiegészíteni az írásban kiküldött beszámolót.
A polgármester szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
a Közbeszerzési Bizottság 2008-2009. évben, átruházott hatáskörben hozott döntései
elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési
Bizottság 2008-2009. évben hozott döntéseit a határozat szerinti tartalommal fogadja el.
2. A Közbeszerzési Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
19. b.) Előterjesztés a közbeszerzésekre vonatkozó belső ellenőrzés kapcsán
meghozandó intézkedésekre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi az előterjesztőt és a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kiegészítésük az írásban kiküldött anyaghoz?
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő a napirendi pont
tárgyalásakor visszaérkezett).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2010. (VI.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosításának
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
A Közbeszerzési Szabályzat 5.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
- az ajánlati illetve ajánlattételi felhívást elfogadását megelőzően kijelöli a Bírálóbizottság
tagjait,

- megállapítja az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás alapján összeállított
dokumentáció ellenértékét a Kbt. 54. §. (5) bekezdése szerint: „a dokumentáció
ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul
véve kell megállapítani” (Pl.: szakértői díjak, fénymásolás, postázási költségek, stb.).
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester rendelet-tervezetet ismertet, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2010. (VI.24.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2003. (II.28.) rendelet módosításáról
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi)
=========================================================================
20. Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Bereczk Edit ügyvezető igazgató
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, Bereczk Edit
ügyvezető igazgató asszonyt.
Megkérem a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, valamint a
Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, hogy ismertessék a bizottságok állásfoglalását a napirend
ponttal kapcsolatban.
Huszár Péter biz elnök: A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Reznicsek Ferencné biz. elnökhelyettes: Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot az „A”
alternatívával javasolja elfogadásra, egyhangú 4 igen szavazattal.
Győri János: A lomtalanítás is szóba került a múlt ülésen. Július 1-jével a hulladékudvar
működése nem indul el, így mi lesz a lomtalanítással?
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban kérdezem, hogy a kis gyűjtőszigetek mikor kezdik a
teljes működést?
Csach Gábor alpolgármester: A múlt ülésen az hangzott el, hogy információnk szerint július 1én kezdődik a szelektív gyűjtés, de most úgy tudjuk, hogy csak szeptember 1-jével indul.
Úgy gondolom, hogy ennek hiányában ősszel történhet lomtalanítás.
Bereczk Edit : A határozati javaslat csak az „A” alternatívával fogadható el, mert a „B” csak egy
virtuális összehasonlítás lehet. Már 2011-re is meg van határozva a szemétszállítás díja.

Paulusz Miklós: A Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén is megemlítettem, hogy nem érinti a
mostani áremelést az a módosító javaslat, hogy a lakásoknál 80 l-es edényzet legyen.
Fényes Balázs: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén volt egy
módosító indítványom azzal kapcsolatban, hogy amíg az úgynevezett Zöldhíd program nem
indul, addig a műanyag flakonokat össze lehessen szedni.
Bereczk Edit: Korábban úgy volt, hogy a Zöldhíd program veszi át a szállítási feladatot ezen a
területen - és nyilván nem akarjuk ezt a területet ellátás nélkül elhagyni, bár az üzleti tervbe
beépítettük ezt a lehetőséget is -, de az átadásig nem terhelhetjük a lakosságot.
Huszár Péter biz. elnök: Kérdésem, hogy a szemétszállítási díjat mi most literben fizetjük, de a
Kft. a telepen tonnában adja le? Lehet-e látni ebben különbséget, éves szinten?
Bereczk Edit: Évente beszámolót adunk a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységünkről
és akkor szoktunk adni összehasonlító adatokat is a testület részére. Ez azt tükrözi, hogy egy
nagyon furcsa közgondolkodás uralkodott el a városban, hogy a szállítás litervolumen
folyamatosan csökken és a kihordott súly pedig évek óta növekszik. Ez nagyon komoly vitát
indukál azzal kapcsolatban, egy családnak milyen kukát kell valósan igénybe vennie?
Meg kell nézni a szállítási edény melletti halom szemetet. Ha literben volna az elszámolás, vagy
az ártalmatlanítás, akkor jó volna, de a megtermelt hulladék valójában nem csökken. Egyre több
olyan árut veszünk, ami csomagolást tartalmaz, így nő a szemét tartalma is. Tényadatok ezek
és igenis azt mutatja a statisztika, hogy a szemét súlya is évek óta növekszik.
A polgármester szavazásra bocsátja az üzleti terv elfogadásáról szóló határozati javaslat „A”
alternatíváját, melyet a Képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat egészét – a már elfogadott „A” alternatívával együtt -,
melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2010. (VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi
pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
309.405.- eFt bevétellel,
312.070.- eFt költséggel és ráfordítással.

2. A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. július 1.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető igazgató
=========================================================================
21. Előterjesztés
a
Mikszáth
Kálmán
Középiskola
telephelyeinek
érintett
önkormányzataival megkötendő együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: A rétsági önkormányzattól érkezett módosítási javaslat nem került a
Képviselő-testület elé, ezért a humánszolgáltatási osztály vezetőjét felkérem arra, hogy
pontokba szedve ismertesse a módosításokat.
Selmeczi Zoltán: A megállapodás tervezeténél a 3.1. pontban a rétságiak kiegészítették a
javaslatunkat azzal, hogy a fenntartó köteles elszámolni, ha többletfinanszírozás adódik a
normatívából. Ezt nem javasoljuk, hanem a tényleges kiadásnál a szuficit erejéig hozzájárulunk
a tagiskola működtetéséhez.
Meg kell határozni az iskola felé azt is, hogy milyen kifizetéseket és költségeket támogatunk,
illetve ismernek el.
Juhászné Gajzinger Ágnes: Javasolom, hogy a tényleges költségeket a szuficit erejéig
lehessen megtéríteni.
A megállapodás tervezetben a 3.5. pontnál a kihagyott részre javasolom beírni, hogy 2010.
december 31-ig történjen meg az elszámolás.
A rétsági javaslatot azért nem lehet elfogadni, mivel ha jövedelmező lesz az oktatás, akkor azt át
kellene utalnunk a rétsági önkormányzatnak.
Mi lesz, ha ezzel a módosítással majd nem írja alá a megállapodást a rétsági önkormányzat?
Tavaly sem írták alá a megállapodást. Véleményem szerint a tagozatvezetői státusz
megszüntetése miatt sem fogják aláírni a megállapodást. A 2.1 pontot el lehet fogadni.
Medvácz Lajos polgármester: Ezzel egyetértek. Mi korábban azért vállaltuk fel ezt, hogy rendes
keretek között működjön a tagiskola.
Ha a megállapodás-tervezetet a rétsági önkormányzat nem fogadja el, nem írják alá a
megállapodást, akkor nem kell működtetni a továbbiakban ezt a tagiskolai rendszert.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Ha a rétsági képviselő-testület nem fogadja el a megállapodás
tervezetében a 3.1 és 3.5 pontot és nem írják alá a megállapodást, akkor mi történjen?
Selmeczi Zoltán: Jelenleg csak szóbeli megállapodás van érvényben.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Ha nem írják alá, akkor megfontolandónak tartom, hogy a
továbbiakban meg kell szüntetni a tagiskola működtetését a következő évtől.
Selmeczi Zoltán: A tagozatot meg lehet szüntetni, csak az osztályt nem lehet.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Be is járhatnának Balassagyarmatra.
Selmeczi Zoltán: Ha ez aránytalan teherként jelentkezik, akkor a szülőnek kell biztosítani a
különbözetet. Felmenő rendszerben kell megszüntetni a tagintézményt, vagy szeptemberrel a

rétsági telephelyen az oktatást megszüntetnénk és felajánljuk a balassagyarmati iskolát az
oktatásra.
A Közoktatási törvény értelmében július utolsó munkanapjáig a döntéseket meg lehet még hozni
egy rendkívüli ülés keretében, július hónapban.
Medvácz Lajos polgármester: Mérlegelni kellene, hogy kinek az érdeke, hogy ez a tagiskola
működjön ? Szerintem a rétsági önkormányzaté. Javasolom kiegészíteni a megállapodást a
jegyző úr által elmondottakkal.
Juhászné Gajzinger Ágnes: A megállapodásban pontosan rögzíteni kell azokat a feltételeket,
hogy milyen szolgáltatásért mit adjunk és mit kapunk. A korábbi írásos megállapodást is
visszaküldték, de szóbeli megállapodás alapján a jövőben nem lehet eljárni. Véleményem
szerint, ha nem írják alá, akkor szűnjön meg a kihelyezett tagozat.
Medvácz Lajos polgármester: Szövegszerű javaslatokat kérek a megállapodás módosításához.
A kiadásokkal kapcsolatos elszámolást is kérni kell a tagiskolától. Jövő évre át kell gondolni a
tagiskola további működtetését.
Csach Gábor alpolgármester: Júliusban lesz egy rendkívüli testületi ülés, ezt a kérdést az
ülésre be kell terjeszteni, ha lépni kell ez ügyben. Ha a feladatot a továbbiakban más jelentkező
látja el, mert nem írja alá a megállapodás-tervezetet a rétsági önkormányzat, akkor a 20102011. tanévben megszüntetjük a tagiskolát. A Megyei Önkormányzat sem vállalja fel ezt a
feladatot.
Juhászné Gajzinger Ágnes: A 3.1. pontot úgy kell megfogalmazni, hogy ne kelljen a
jövedelmező részt rétsági önkormányzatnak átadni. A 3.5 pont is módosulna.
Selmeczi Zoltán: A másik tagiskolánál, Nógrádsápnak 200 ezer Ft-os bérleti díjat fizet a
szakközépiskola, évek óta. Itt más lehetőségek vannak.
Dr. Csekey László: Ügyrendi javaslatom az, hogy ha egyetértés van, akkor a fogalmazást ezen
elvek alapján fogadja el a Képviselő-testület.
A polgármester szavazásra bocsátja a megállapodás 3.5 pontjának módosítását, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott ( Győri János nincs jelen a szavazáskor).
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot – a már elfogadott módosítással együtt -, melyet a
Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2010.(VI. 23.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Középiskola telephelyeinek önkormányzataival megkötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola telephelyei szerinti önkormányzatokkal
megkötendő együttműködési megállapodást a mellékelt tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégezze.
Határidő: 2010. június 30.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
=========================================================================
22. Egyebek:
- Pulay László képviselő felszólalása
Pulay László: Jó lett volna napirend előtt tárgyalni ezt a kérdést, mert a Sörfesztivál több lakót
is érint. Véleményem szerint szükséges lenne a kimenő zajt valamilyen módon csökkenteni.
Kérésem, hogy komoly megállapodást kössön az önkormányzat a vállalkozóval, hogy
napközben is legyen lehetőségük a pihenésre az ott élőknek és 22 óra után is lehessen
nyugodtan aludni. Kérdésem, hogy lesz-e ilyen megállapodás a vállalkozóval?
Medvácz Lajos polgármester: Folyamatban van a kérés megállapodás formájában történő
rögzítése. Az ott keletkező zajt le fogjuk korlátozni.
Sajnos a városi diszkónál is ilyen problémával szembesültünk. Az a zaj is sérti a lakosság ott élő
rétegét, viszont a város szórakozni vágyó lakossága érdekeit is szem előtt kell tartani. Éjfélig tart
a zene, de ezen kívül nem lehet zajongani.
Pulay László: Kérem, hogy az önkormányzat is szervezzen ellenőrzést ezen a területen. Meg
kell követelni a csendrendeletben lévő feltételeket.
Medvácz Lajos polgármester: Pulay László képviselő urat fogom felkérni, hogy néha ellenőrizze
a területet, az önkormányzat munkatársával együtt.
=========================================================================
- Győri János képviselő felszólalása
Győri János: Kérdésem, hogy az önkormányzat, vagy a városban lévő szervezetek végeznek-e
gyűjtést az árvízkárosultak javára?
A másik felszólalási lehetőséget azért kértem, mert a Spár Áruház dolgozói mondták, hogy a
diákjuniális után két zsák üveget szedtek össze, ez nem az ő feladatuk lett volna. Kérni kell az
iskolákat, hogy a jövőben ilyen ne történjen meg.
Medvácz Lajos polgármester: Az áruház miért szolgálta ki a fiatalokat?
Az árvízkárosultak javára az önkormányzat nem gyűjt a nehéz anyagi helyzet miatt, de vannak a
városban civilszervezetek, amelyek ezzel foglalkoznak.
Megkérdezem a felszólalókat, hogy a válaszokat elfogadják-e?
( Mindkét felszólaló úgy nyilatkozott, hogy elfogadja a polgármester válaszát.)
=========================================================================
A 23. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 8/A
jegyzőkönyv tartalmazza.
=========================================================================
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

