
   
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 30-án  
                   8.30 órától tartott  r e n d k í v ü l i  üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,  
                              Dr. Csekey László, Diósi László, Fényes Balázs, Győri János, Huszár Péter,  
                              Kajdy Lászlóné, Pulay László, Paulusz Miklós, Reznicsek Ferencné, Siket  
                              Béla, Smitnya Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Magyaros Tamás beruházási irodavezető  
                                              Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez.  
                      
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit és a Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 14 fő ) és azt megnyitja. 
Távolmaradását előre jelezte Demus Iván, Mogyorósi Gabriella és Szirácsik Ervin képviselő. 
 
Megkérdezi a testület tagjait és a jelenlévőket, hogy van-e javaslatuk a napirendre 
vonatkozóan? 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Javasolom napirendre venni a 102/2010.(VI.23.) határozat 
módosítását, mely a rétsági tagiskolával kötendő együttműködési megállapodás tervezetéről 
szól. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a jegyző által javasolt napirendi pont felvételét - 5. 
napirendi pontként -, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
Fényes Balázs: Egyebekben szeretnék felszólalni. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja Fényes Balázs képviselő egyebek napirendi pontnál 
történő felszólalási lehetőségét, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét - a már elfogadott kiegészítésekkel együtt -, melyet 
a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1. Előterjesztés a”Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert 

Kórház-Rendelőintézetben” tárgyú, benyújtandó pályázat egyes részeinek elkészítésére  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



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

3. Előterjesztés a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007(XI.01.) rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

4. Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

5. Előterjesztés a rétsági tagiskolával kötendő megállapodásról szóló 102/2010.(VI.23.) 
határozat módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6. Egyebek: Fényes Balázs képviselő felszólalása 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Előterjesztés a”Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. 

Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben” tárgyú, benyújtandó pályázat egyes 
részeinek elkészítésére  

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester felkéri Magyaros Tamást, a beruházási iroda vezetőjét, hogy 
ismertesse az előterjesztés lényegét. 

Magyaros Tamás: A pályázat előkészítéséhez szükséges a szakmai közreműködés igény-
bevétele, a logikai keretmátrix elkészítéséhez. Javasoljuk a legkisebb összegre tett árajánlat 
elfogadását. Azt is kértük, hogy augusztusig készüljön el az anyag. Ez a cég egy verőcei 
vállalkozás. 

Győri János: Mit lehet tudni a cégről? 

Csach Gábor alpolgármester: Az ajánlattételi lapon minden adat szerepel. Ez a cég már 
korábban is végzett ilyen jellegű munkákat. 

Medvácz Lajos polgármester: Azt kell végig gondolni, hogy a város a pályázatokhoz önerőt ad 
és közben a kórház 40 ezer főt lát el a térségben. Az új kormánynak ezt jelezni fogom.  

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2010.(VI.30.)  h a t á r o z a t a 
a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-

Rendelőintézetben” tárgyú, benyújtandó pályázat egyes részeinek elkészítéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézetben” tárgyú, pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 



tanulmány elkészítésével és logikai keretmátrix összeállításával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére vonatkozó szerződés az előzetesen benyújtott árajánlat alapján a Med-Econ  
Humán Szolgáltató Kft-vel kerüljön megkötésre. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. július 8. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================      
 
2. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi a közbeszerzési 

tervének elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozatának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: Két pályázat miatt kell módosítani a már elfogadott közbeszerzési 
tervet. Az egyik a tanulói laptop pályázat, a másik pedig az iskolai infrastruktúra-fejlesztéssel 
kapcsolatos. 
 
Magyaros Tamás: A második pályázat elbírálása még nem történt meg, de előzetesen 
javasolom erről is dönteni, mert a következő rendkívüli ülés csak július közepén várható. 
 
Huszár Péter biz. elnök: A helyi vállalkozókat mennyire lehet bevonni a kivitelezésbe? 
 
Magyaros Tamás: Senki sem csatlakozott a központi beszerzéshez. Uniós hivatalos lapban 
jelenik meg ez a közbeszerzési pályázat. Ha külön-külön lesz a pályázat kiírva, akkor azt a 
Képviselő-testület is tárgyalni fogja. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ezt a munkát a helyi vállalkozók is el tudták volna végezni. 
Indulni tudnak magyar cégek is a pályázaton. 
 
Pulay László biz. elnök: Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési terv módosítását 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Magyaros Tamás: A Közbeszerzési törvény szerint független hivatásos közbeszerzési 
tanácsadót kell felkérni ehhez a pályázathoz. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal elfogadott. 

 BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2010.(VI.30.)  h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

szóló 36/2010.(III.22.)  határozatának elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 36/2010.(III.22.) határozatának módosítását e 
határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja el. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. július 8. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 



 
3. Előterjesztés a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007(XI.01.) rendelet 

módosítása 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. 
 
Pulay László biz. elnök: Nem javasolom a zajvédelmi előírások enyhítését, ne legyen kivétel 
egy-két városi rendezvény (pl. a Sörfesztivál és a Szent Anna Napi Búcsú).  
 
Csach Gábor alpolgármester: Véleményem szerint a jelenlegi szabályzat annyira szigorú, hogy 
másfél órán túl nem volna szabad rendezvényt, vagy ünnepséget tartani a közterületen. Csak 3-
4 ilyen rendezvény van, mely önkormányzati érdekeltségű rendezvénynek minősül.. 
 
Pulay László biz. elnök: Kérem, hogy a Sörfesztivált feltétlenül ellenőrizze a Városi 
Rendőrkapitányság és az Önkormányzat. 22 óra után ne legyen túllépve a zajszint. 
 
Smitnya Sándor: Nem értem ezt a hozzáállást, minden városban vannak rendezvények. 
Szerintem felszabadultan kell ünnepelni, kikapcsolódni a mindennapi munka után. 
Nem igaz, hogy ezt a pár rendezvényt nem lehet elviselni. Én támogatom a rendelet 
módosítását. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A világban mindenütt így zajlik a rendezvények szervezése. A 
mediterrán országokban fesztiválok vannak hajnalig és ott a lakosság nem tesz ilyen 
észrevételeket.  
A Sörfesztivál szervezőivel is megbeszéltük ezt a kérdést. Éjfél után korlátozzuk a zajt. Nem 
lehet betiltani a rendezvényt, mert pár ezer embert érint, akik részt kívánnak venni ezen a 
rendezvényen. 
 
Siket Béla: A déli országokban megszokott dolog, hogy este kezdenek szórakozni. A 
koncerteket itthon is 22 óra után kezdik el.  
Véleményem szerint a Vizy Zsigmond utca környékén élőknek tiszteletjegyet kellene adni és 
ezzel meg is oldódna a gond. 
 
Győri János: Aki távol él a rendezvénytől, az könnyen beszél. 
 
Pulay László Nem azt kértem, hogy ne legyen Sörfesztivál, de a környékben élők is 
szeretnének este és éjjel pihenni. Tartsák be a rendezők a szabályokat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 1 tartózkodása mellett elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2010.(VII.02.) önkormányzati rendelete 

a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007.(XI.01.) rendelet módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi zajvédelmi előírásokról szóló 
29/2007.(XI.01.) rendelete ( továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 



 
 
                                                                   1.§ 

 
A rendelet 1.§ (4) bekezdése az alábbi i.) ponttal egészül ki: 
 
„ i.) Balassagyarmat Város Önkormányzata által szervezett, vagy Balassagyarmat Város 

Önkormányzata védnökségével megrendezett rendezvényekre, ünnepségekre.” 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
======================================================================== 
 
4. Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának 

módosítására  
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem az előterjesztőt és a testület tagjait, hogy van-e 
kiegészítés, vagy vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Smitnya Sándor: Miért szerepel olyan TEÁOR szám, hogy saját tulajdonú bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése? 
 
Selmeczi Zoltán: TEÁOR szám és a hozzá kapcsolódó feladat hivatalosan van meghatározva, 
ezen nem tudunk módosítani.  

Dr. Csekey László biz. elnök: Ez a feladat-meghatározás ahhoz kapcsolódik, hogy a munka 
után egyes orvosok EKG-t bérelnek.  

Selmeczi Zoltán: Elírás történt a határozati javaslatban. Az Arany János utca  7. szám helyett 
Arany János u. 1. számra kell javítani az utolsó pontban szereplő számot. 

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot – az elhangzott javítással együtt -, 
melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

127/2010. (VI. 30.)  h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert 

Kórház - Rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125 – 127.) alapító 
okiratának: 

 
a) a 12. pontjában felsorolt alaptevékenységei közül a TEAOR 8690 szám alatt felsorolt 

tevékenységeket az alábbi alaptevékenységgel egészíti ki: 

„Ifjúság egészségügyi gondozás   869042” 



 
b) a 13. pontjában felsorolt kiegészítő tevékenységei az alábbiakkal egészülnek ki: 
 

  „TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
   TEÁOR 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  

 

 
TEÁOR  

 
Szakfeladat 

2009. december 31-
éig hatályos 

szakfeladat-szám 

2010. január  1-jétől 
hatályos 

szakfeladat-szám 
TEÁOR 
6820 

Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 682002 

TEÁOR 
7219 

Orvostudományi kísérleti 
fejlesztés 

 721923” 

 
c) a 14. pontjában felsorolt kisegítő tevékenységei közül a TEÁOR 6820 szám alatt felsorolt 

tevékenységeket az alábbi tevékenységekkel egészíti ki: 
 
„Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése          682001” 

d) 23. pontjának  
da)  első alpontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

• „2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125., HRSZ: 1036/66, 16.386 m2 , 
HRSZ: 1036/67 94.707 m2 kórházi épületek (kivéve a Rendelőintézet elnevezésű, 
486 m2 beépített alapterületű, 961 m2  összes hasznos alapterületű épület)” 

 

da) ötödik alpontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

• „2660 Balassagyarmat, Arany János u. 1. fsz. 2., HRSZ: 1205/1/A/2, 70 m2 lakás” 
Határidő: 2010. július 15. 
Felelős:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

======================================================================= 
 

5. Előterjesztés a rétsági tagiskolával kötendő megállapodásról szóló 102/2010.(VI.23.) 
határozat módosítására 

       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: A rétsági tagiskolával kötendő megállapodásból ki kell venni, hogy a 
„2009-2010. tanév”, mert a megállapodást nem lehet visszamenőleges hatállyal megkötni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A rétsági önkormányzat a megállapodást csak a 2010-2011. 
tanévre fogadja el. 
 
Selmeczi Zoltán: A rétsági tagiskolai oktatás a 2009. tanév végéig ráfizetéses. Ebben az évben 
már több volt a beiskolázás, így a következő tanév már nem lesz veszteséges. Ha szükséges, 
akkor a megállapodással kapcsolatban egyéb döntéseket is lehet hozni a júliusi rendkívüli 
testületi ülésen.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Szeptemberre már 35 gyerek van beiratkozva. 
Nagymarosi önkormányzat mit szól a megállapodáshoz? 
 



Selmeczi Zoltán: Még a nagymarosi képviselő-testület nem ülésezett - nem született döntés -, 
de a nagymarosi tagiskola működtetése nem veszteséges. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Azt a módosítást fogadjuk el, amit a jegyző úr mondott és ősztől 
még dönthetünk a továbbiakról. Javasolom a tagozatvezetői pótlék megvonását is. 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: A múlt ülésen kivettünk a határozatból egy pontot, ami az eredeti 
javaslatban 8. pontként szerepelt. Javasolom a „2009-2010. tanévet” is kivenni a 
megállapodásból.  
A második módosítás az lesz, hogy a tagozatvezetői pótlékot a rétsági önkormányzatnak kell 
felvállalnia. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a 123/2010.(VI.23.) határozat módosítását - a jegyző által 
ismertetett formában -, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

128/2010.(VI.30.)  h a t á r o z a t a 
a 123/2010. (VI.23.) számú határozattal elfogadott Együttműködési megállapodás 

módosításáról  
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola telephelyei szerinti önkormányzatokkal 
megkötendő együttműködési megállapodást (Továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
A Megállapodás: 

a) II/1.2. pontját az alábbiakra módosítja: 
„A fenntartó önkormányzat a II./1.1. pontban megjelölt középfokú nevelési-
oktatási feladatokhoz szükséges személyi feltételeket a tagintézmény-
vezető státuszához kapcsolódó személyi kiadásokat (túlóra és pótlék) 
kivéve, a tárgyi feltételeket a II/3.4. pontban meghatározottak kivételével 
biztosítja az intézmény számára.”  

 
b) II/3.5. számú pontját hatályon kívül helyezi. 
c) III/1.1. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
 

„de a II. /3.5 pontban foglaltakat a 2009/2010. tanév vonatkozásában is 
megfelelőn alkalmazni kell” 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési 

megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégezze.  
Határidő:  2010. június 30. (az 1. pont tekintetében) 
  2010. szeptember 1. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
          Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

 
A polgármester határozati javaslatot ismertet a 102/2010.(VI.23.) határozat módosításáról, majd 
hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal 
elfogadott. 



Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2010. (VI. 30.) határozata 

a közoktatás működését érintő döntések meghozataláról szóló 102/2010. (VI.23.) számú 
határozat módosításáról 

 
1.  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatás működését 

érintő döntések meghozataláról szóló 102/2010. (VI.23.) számú határozatot az alábbi 12. 
ponttal egészíti ki: 
„12. A Képviselő-testület a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola rétsági tagintézményénél biztosított 1 fő tagintézmény-vezető 
státusszal járó személyi kiadásokat (túlóra és vezetői pótlék) 2010. szeptember 1-
től nem finanszírozza.” 

 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére.  
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
      Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
======================================================================== 
 
6. Egyebek: 
     Fényes Balázs és Győri János képviselő felszólalása  
 
Fényes Balázs: Többen megkerestek azzal, hogy a város mondjon le az Augusztus 20-i 
tűzijáték megrendezéséről, az árvízkárosultak javára. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A 2010. évi költségvetésben az ünnepi rendezvényekre 40 millió 
Ft van elkülönítve, de ez pályázati pénz, amiből nem lehet más célra adományozást végezni. 
Augusztus 20-án utcabál lesz szervezve. 
 
Győri János: Nem jeleztem korábban hozzászólásomat, de meg szeretném kérdezni, hogy 
lesz-e még szúnyogirtás? 
A szúnyogirtásról sokan úgy vélik, hogy nem volt hatásos az úgynevezett légfúvásos 
permetezés. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az országos tiszti-főorvost is megkerestük, hogy nem lehet-e 
valamilyen támogatást kérni erre a célra úgy, mint ahogy a borsodi térségben. Ő nagyon 
készséges volt, de nem tud intézkedni.  
Sajnos még a város környékén vannak pangó vizek, ahol csak biológiai irtással lehetne a 
szúnyoginváziót megszüntetni. Ez nagyon sokba kerülne, amit a mai körülmények között nem 
tudunk megfinanszírozni. Marad a ködös, légbefúvós rendszerű szúnyogirtás.  
Úgy tudom, hogy egy szúnyog 10-15 km-re is képes elrepülni. Azért sem hatásos a 
szúnyogirtás, mert a határ túloldaláról is visszajönnek. 
 
A napirend elhangzását követően Medvácz Lajos polgármester megköszöni a testület tagjainak, 
a rendkívüli ülésen történő megjelenést és az ülést 9.00 órakor bezárja. 
 
                                                                      K.m.f. 
 
                      /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr.Tőzsér Zsolt :/     
                           polgármester                                                                  jegyző 


