
 
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

10. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július hó 14. 

napján 8,00 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, Huszár Péter, Kajdy Lászlóné, Pulay László, Paulusz 
Miklós, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Smitnya Sándor  és Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

Dr. Varga Andrea aljegyző 
     Oravecz István tanácsos 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit.   
 
Megállapítja az ülés határozatképességét (17 főből 12 fő van jelen, Fényes Balázs késését,  
Demus Iván, Győri János, Mogyorósi Gabriella és Szirácsik Ervin távolmaradását előre jelezte) 
és azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a meghívó szerinti 5. napirendi pontot másodiknak tárgyalja a Testület.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1. Előterjesztés Balassagyarmat Város Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóparancsnokának 

kinevezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 

2. Előterjesztés az ÁNTSZ kérelmének megvitatására 
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
3. Előterjesztés a Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására        

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 



 
4. Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 

5. Előterjesztés az új autóbusz-pályaudvaron létesítendő kerékpártároló és utastájékoztatási 
rendszer kiépítéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról szóló 256/2009.(X.23.) határozat 
módosítására 

       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester   
 
6. Előterjesztés a  Szügyi út, Nyírjesi utca, Leiningen K. utca és Május 1.utca 

kereszteződésében megépülő körfogalom többlet sajátforrásának biztosításáról       
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek 

mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendelet módosítására 
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
(Fényes Balázs megérkezett.) 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóparancsnokának 

kinevezésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Okolenszki Gábor tü. őrnagy urat, pályázót, Kertész 
Ferenc tűzoltóparancsnok urat és Szabó Jánost, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság parancsnokát.  
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a pályázó nem kért zárt ülést. Kérdezem a pályázót, 
van-e kiegészítése az írásos anyaghoz? 
 
Okolenszki Gábor tü.őrgy.: Köszönöm, nincs. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény? 
 
Szabó János parancsnok: Köszönöm a szót polgármester úr, csak nagyon röviden szeretnék 
pár mondat erejéig szólni. A pályázatot természetesen megtárgyalta előzetesen a bíráló 
bizottság, melynek üléséről jegyzőkönyv készült. Abban rögzítettük, hogy a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről támogatjuk a pályázatot, szakmailag megfelelőnek 
tartjuk.  
 
Diósi László: A pályázatot igényesnek, megfelelőnek tartom. Kérdésem, olvasom a 
pályázatban a következőt: „Véleményem szerint a Tűzoltóság, mint szervezet kizárólag szakmai 
alapokon nyugvó működtetése azonban már nem elegendő a zavartalan feladatellátás 
feltételeinek biztosításához.” Mit értett ez alatt? A másik kérdésem pedig, hogy a szlovák 
kollégákkal miben tudnak együttműködni? 
 
Okolenszki Gábor pályázó: Ezt a mondatot úgy értettem, hogy különböző forrásokat kellene 
pluszba szereznünk, nem elég a saját költségvetésünk a folyamatos működésre. A szlovák 
kollégákkal a kölcsönös segítségnyújtásra gondoltam a nagyobb biztonság érdekében. 
Együttműködési megállapodás keretében ezt le lehetne fixálni. 



 
 
 
Medvácz Lajos polgármester: További kérdés, hozzászólás hiányában kérdezem a pályázót, 
hogy a határozati javaslatban szereplő illetményt el tudja fogadni? 
 
Okolenszki Gábor pályázó: Igen, elfogadom. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

130/2010.(VII.14.)számú        h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  

tűzoltóparancsnokának kinevezéséről 
 

1. Balassagyarmat város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 
268. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Balassagyarmat Város 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága tűzoltóparancsnokává 2010. szeptember 1-jei 
hatállyal határozatlan időre Okolenszki Gábor tü.őrgy. 2699. Szügy, Csalogány u. 10. 
szám alatti lakost nevezi ki. 

 
2. A Képviselő-testület a tűzoltóparancsnok illetményét az alábbiakban határozza meg: 

 
a. Rendfokozati illetmény (Hszt. 6. sz. melléklet): 

(38.650 x 0,69)       26.669.-Ft 
b. Beosztási illetmény (Hszt. 6/B. sz. melléklet): 

(38.650 X 8 )       309.200.-Ft 
c. Illetménykiegészítés (Hszt. 103. §. (1) bek. d.) 

(309.200 x 15 %)      46.380.-Ft 
d. Vezetői pótlék (Hszt. 103/A. §. a./ pont): 

(309.200 x 30 %)      92.760.-Ft 
e. Szolgálati időpótlék (Hszt. 100/A. §. (1) bek. b.) 

(38.650 x 15 %)      5.798.-Ft 
 

Mindösszesen:       480.807.-Ft 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonnyilatkozat-tétellel, valamint 
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás lefolytatására, ill. a kinevezéssel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 

 
 

Határidő: 2010. augusztus 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester gratulál a pályázónak kinevezéséhez és elmondja, hogy természetesen a 
szeptemberi nyilvános ülésen bemutatja a város lakosságának. Ugyanezen ülésen köszön el a 
Testület a nyugdíjba vonuló Kertész Ferenc jelenlegi parancsnok úrtól, megköszönve sok éves, 
áldozatos, kiváló munkáját. 



 
2.) Előterjesztés az ÁNTSZ kérelmének megvitatására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm a megjelent vendégeket, Dr. Csaja Terézia 
kistérségi tisztifőorvos-asszonyt, Dr. Takács Máriát, az Iskolaegészségügyi Szolgálat főorvosát 
és Bodor Klárát, az ÁNTSZ munkatársát. 
Megkérdezem vendégeinket, van-e kiegészítésük a kiküldött anyaghoz? 
 
Dr. Csaja Terézia: Az ÁNTSZ koordináló szerepet tölt be az ügyben. Nagyon fontos dolgokról 
van szó. Anyagi vonzatai vannak, ez indokolja a szeptemberi döntést. Az egészség érdekében 
tenni kell. A javaslatok elfogadásával Balassagyarmat kiemelkedne a régióból. (Röviden 
ismerteti az előterjesztést.) 
 
Bodor Klára: Kaposváron, Pécsen már van ilyen dohányzás elleni rendelet. Szabálysértésként 
lehet szankcionálni. Fontos lenne, hogy a fiatalok esetében megjelenjen egy ilyen közösségi 
tiltás. 
 
Dr. Takács Mária: Támogatom, hogy dohányzásmentes övezetek legyenek. A fiatalok már 
nagyon korán elkezdik károsítani az egészségüket. El kell még mondanom, hogy a humán 
papillómavírus elleni védőoltás nagyon nagy jelentőségű. Hazánk az EU-tagállamok között 
második/harmadik helyen áll mind a méhnyakrák gyakoriságát, mind a halálozást tekintve. A 
vírus kóroki szerepe a méhnyakrák kialakulásában alátámasztott, bizonyított. Fontos lenne, 
hogy nagy tömegben lehessen védeni a fiatalságot. A kezelés összköltsége kb. 60.000.- Ft/fő. 
 
Bodor Klára: A családok nem tudják vállalni ezt a költséget, különösen ha 2-3 leánygyermekük 
van, ezért van szükség az önkormányzat támogatására. A 12 éves korosztálynál kezdenénk az 
oltást, első körben csak a balassagyarmati gyermekeket érintve.  
 
Dr. Csekey László: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a szeptemberi ülésén fogja 
tárgyalni az anyagokat. A problémát a város anyagi helyzete jelenti, ezért a pénzügyi vezetéssel 
közösen, együttműködve kell erről dönteni. Előzetesen, elviekben támogatom mindkét 
javaslatot. 
 
Paulusz Miklós: Köszönöm, hogy ezt a dohányzási problémát felvetették, nagy gond. 
Véleményem szerint kellene találnunk pénzügyi forrást, és támogatom a kezdeményezést. 
 
Smitnya Sándor: Egyetértek a dohányzás visszaszorítására irányuló kezdeményezéssel, de 
véleményem szerint komplexebben kellene megfogalmazni a problémát. Ki kellene egészíteni 
azzal, hogy mit tudunk még tenni, akár különböző programokkal is. A városnak készíteni kellene 
egy erre vonatkozó komplex programot. 
 
Dr. Csaja Terézia:  A dohányzásellenes programok az iskolákban már működnek, de sajnos a 
törvény nagyon kevés lehetőséget ad. 
 
Huszár Péter:  Iskolában dolgozom, tapasztalatból mondom, a törvényi szabályozás nem elég, 
a pedagógusoknak kellene erre jobban odafigyelni, őket kellene megnyerni, elkötelezetté tenni 
az üggyel kapcsolatban. 
 
Siket Béla:  A Szondi György Szakközépiskolában az igazgató úr beléptető rendszert vezetett 
be, a dolgozók nem dohányozhatnak. Az iskola területe dohányzásmentes terület. 



Medvácz Lajos polgármester:  A szeptemberi ülésre elkészítjük az előterjesztéseket, akkor 
fogjuk részletesen megtárgyalni mindkét témát. 
 
A polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

131/2010.(VII.14.)számú        h a t á r o z a t a 
az ÁNTSZ kérelme vonatkozásában kiadott állásfoglalásról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta az ÁNTSZ 

Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete kérelmét és elismerve az 
egészségmegőrzés, egészségvédelem fontosságát, elvi támogatása mellett az alábbi 
állásfoglalást fogalmazza meg: 
 
- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2010. szeptemberi ülésére gondoskodjon 

előterjesztés készítéséről, melyben részletes számítás kerül kidolgozásra a humán 
papillómavírus elleni védőoltáshoz kapcsolódóan felmerülő önkormányzati támogatás 
mértékéről, a védőoltás önkormányzati támogatással történő megszervezésének 
esetleges módjáról, költségeiről, továbbá arról, hogy ezen költségek az önkormányzat 
jelenlegi költségvetési helyzetében felvállalhatóak-e. A Képviselő-testület ezen 
információk birtokában 2010. szeptemberi ülésén dönt a kérelemről. 

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon 2010. szeptemberi ülésére 
előterjesztés készítéséről a város egyes területeinek dohányzásmentes övezetté való 
nyilvánításáról. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2010. szeptemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft Ügyvezető igazgatójának 
megbízására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2010.(VII.14.)számú        h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 

Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének 2010. augusztus 1. napjától 2010. december 31. 
napjáig terjedő időszakra Bereczk Editet választja. 
 
Az ügyvezető a feladatát megbízás keretében, díjazás nélkül látja el. 



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

Határidő: 2010. július 30. 
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető, Medvácz Lajos polgármester 

 

 
4.) Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2010.(VII.14.)számú        h a t á r o z a t a 
a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György 

Szakközépiskola és Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 1. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
„1. A költségvetési szerv neve:  

 Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 
 Rövidített megnevezése: Szondi György Szakképző Iskola” 

 
2) Az Intézmény alapító okirata 10. pontjának 1. bekezdése az alábbiakra módosul: 
 

 „A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ában meghatározott 
szakiskolai, speciális szakiskolai nevelés-oktatás, előrehozott szakképzés, 
valamint a 29. §-ában meghatározott szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakképzés. 

 
3) Az Intézmény alapító okiratának 14. pontjában szereplő „Az intézmény által az 

alaptevékenység körében ellátott középfokú nevelési-oktatási feladatok” címszó az alábbi 
bekezdéssel egészül ki: 

 
 „Nappali rendszerű speciális szakiskolai alapiskolai oktatás 9-10. 

évfolyamon és szakképzés építészet és könnyűipar szakmacsoportokban” 
 
4) Az Intézmény alapító okiratának 19. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 

 Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola  
2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2. 

 
5) 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. július 30. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 



 
A polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2010.(VII.14.)számú        h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 103/2010. (VI. 23.) határozat 

módosításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító 
okiratának módosításáról szóló 103/2010. (VI. 23.) határozatának 1. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

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

 TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 31-
éig hatályos 

szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos szakfeladat-

szám 
TEÁOR 8560 Pedagógiai 

szakszolgáltató 
tevékenység* 

 856011 

 
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú 
Társulásával, 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. július 30. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

135/2010.(VII.14.)számú        h a t á r o z a t a 
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló 104/2010. (VI. 23.) 

határozat módosításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános 
Iskola alapító okiratának módosításáról szóló 104/2010. (VI. 23.) határozatának 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 



„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános 
Iskola alapító okiratának 17. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki: 
 

 TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 

 
TEÁOR 

 
Szakfeladat 

2009. december 31-
éig hatályos 

szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos szakfeladat-

szám 
TEÁOR 8560 Pedagógiai 

szakszolgáltató 
tevékenység* 

 856011 

 
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú 
Társulásával, 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. július 30. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
5.) Előterjesztés az új autóbusz-pályaudvaron létesítendő kerékpártároló és 

utastájékoztatási rendszer kiépítéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról szóló 
256/2009.(X.23.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

136/2010.(VII.14.)számú        h a t á r o z a t a 
az új autóbusz-pályaudvaron létesítendő kerékpártároló és utastájékoztatási rendszer 

kiépítéséhez való tulajdonosi hozzájárulásról szóló  
256/2009.(X.23.) határozat módosításáról 

 
 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2009.(X.23.) 

határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a pályázat 
benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá a Képviselő-testület 
nyilatkozik, hogy a 709/10 hrsz-ú ingatlan az autóbusz-pályaudvar üzemeltetési 
szerződésének lejártáig, de legkésőbb 2016. december 31-ig a fejlesztés céljára 
rendelkezésre áll.” 
 



2.) A Képviselő-testület hozzájárul a Nógrád Volán Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződésnek a 
fentieknek megfelelően történő módosításához. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2010. július 31. 

 
6.) Előterjesztés a Szügyi út, Nyírjesi utca, Leiningen K. utca és Május 1. utca 

kereszteződésében megépülő körforgalom többlet sajátforrásának biztosításáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

137/2010.(VII.14.)számú        h a t á r o z a t a 
a Szügyi út, Nyírjesi utca, Leiningen K. utca és Május 1. utca kereszteződésében 

megépülő körforgalom többlet sajátforrás biztosítására 
 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Körforgalom kialakítása a 
Balassagyarmat Szügyi út, Nyírjesi utca, Leiningen K. utca és Május 1. utca 
kereszteződésében” című pályázat megvalósításához a pályázatban vállalt sajátforrás 
mellett a többletköltségek maximum 30 %-át, azaz 9.148.200,- Ft-ot többlet sajátforrásként 
biztosít a 2010. évi költségvetésének terhére. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a támogatás 
biztosítására vonatkozó Megállapodás módosítását a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ felé: 

 
- a teljes beruházási költség 30 %-os önkormányzati finanszírozása, valamint 
- az önkormányzati sajátforrás kifizetésnek a kivitelezés befejezésének végére (sikeres 

műszaki átadás-átvétel) történő átütemezése tekintetében. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházási költségek csökkentésének 
érdekében hívja fel az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. figyelmét arra, hogy a 
kivitelezés során csak a ténylegesen szükséges közműkiváltások valósuljanak meg. 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2010. július 30. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
7.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek 

mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,  
melyet a Képviselő-testület egyhangú 13 igen szavazattal elfogadott. 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2010.(VII.15.)   önkormányzati  r e n d e l e t e 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről 
szóló 21/2004.(VI.30.) rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Medvácz Lajos polgármester 8 óra 40 perckor bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


