
 
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

12. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 19- 
                  én 8.00 órakor kezdődő üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Diósi László, Fényes  
                             Balázs, Győri János, Huszár Péter, Kajdy Lászlóné, Paulusz Miklós,  
                             Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Smitnya Sándor, Szirácsik  
                             Ervin és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Varga Andrea aljegyző 
                                              Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi oszt. vez. 
                                              Selmeczi Zoltán humánszolgáltatási oszt. vez. 
 
Csach Gábor alpolgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és a Képviselő-testület 
tagjait. Bejelenti, hogy a polgármester távollétében ő vezeti az ülést és a jegyző távollétében a 
törvényességi felügyeletet az aljegyzőnő látja el. 
 
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 13 fő) és azt megnyitja. Távolmaradását előre 
jelezte: Medvácz Lajos polgármester, Demus Iván, Diósi László és Mogyorósi Gabriella 
képviselők.  
 
A meghívón szereplő napirendet kiegészítéssel és sorrendiség módosításával javasolja 
elfogadásra az alábbiak szerint: 
 

- 1. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a meghívón szereplő 8./ napirendi pontot, a 
kórház intézkedési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést ( ezáltal a többi napirendi 
pont értelemszerűen változik), 

 
- 8/c pontként javasolja megtárgyalni az Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 

szóló 88/2010.(V.26.) határozat módosítását, 
 

- 12. napirendi pontként megtárgyalni a középfokú intézmények 2010/2011. tanévi 
beiskolázási létszámainak meghatározásáról szóló előterjesztést. 

 
Csach Gábor alpolgármester megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e a napirendi pontokkal 
kapcsolatban észrevétel, vagy kiegészítés. 
 
Győri János: A közvilágítással kapcsolatban volna észrevételem Egyebek napirendi pontként. 
 



Fényes Balázs: A gumiabroncsokat égetnek. Ezzel kapcsolatban kérek felszólalási lehetőséget 
Egyebek napirendi pontként. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a napirend sorrendiség módosítására vonatkozó 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a 8/c napirendi pont felvételét, melyet a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a 12. napirendi pont felvételét a beiskolázással kapcsolatban, melyet a 
Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét - a már elfogadott módosítással és kiegészítéssel  
együtt -, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet finanszírozási előleg 

felvételének támogatására és az azt megalapozó Intézkedési tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

3.) Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására  
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője 

4.) Előterjesztés az Észak – Kelet Pest és Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulással létrejövő 
megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
5.)  Előterjesztés Párkányi Raab Péter Fráter Erzsébet szobrának újraállítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

6.) Előterjesztés a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolában foglalkoztatottak 
létszámának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
7.) Előterjesztés Madách liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám alatti lakás hasznosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
8.) Vagyoni ügyek: 

a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti ( Bobula ház) helyiség  
            hasznosítására 
       b.) Előterjesztés a Nógrád megyei Önkormányzattal történő Balassagyarmat, Patvarci út 2,  

                 2/A szám alatti épületek beruházási és felújítási munkáinak elvégzéséről szóló megálla- 
                 podás megkötésére 

       c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ady E. u. 27., 46/2 hrsz. alatti ingatlan elidegenítéséről  
     és a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról szóló 88/2010.(V.26.)  
     határozat módosítására 

            Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester      



9.)  Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásából működő nevelési –   
oktatási intézmények maximális osztály – és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 

       Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester 
 
10.) Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 
       Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási 

és egyéb intézmények magasabb vezetői és vezetői pótlékának magállapításáról szóló 
rendelet megalkotására 

       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
12.) Előterjesztés a középfokú nevelési-oktatási intézmények 2010/2011. tanévi beiskolázási  
       létszámainak  
       Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester 
 
13.) Egyebek: 
       Győri János és Fényes Balázs képviselő felszólalása 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet finanszírozási előleg 

felvételének támogatására és az azt megalapozó Intézkedési tervének elfogadására 
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Csach Gábor alpolgármester: Köszöntöm Dr. Medve Lászlót, a kórház orvos-igazgatóját és 
Markó József gazdasági igazgatót. 
Megkérdezem a vendégeket, hogy van-e észrevételük, kiegészítésük az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Dr. Csekey László biz. elnök: Ez egy 2004. év óta húzódó bírósági ügy. Sajnos a pert a kórház 
elveszítette, és komoly összegű kártérítést kell fizetnie a kórháznak. Ehhez az OEP egy 
kedvező előleget biztosít, melyet a későbbiekben majd vissza kell fizetni. Ehhez kérem a testület 
tagjainak támogatását. 
  
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a kórház 2010. évi intézkedési tervének 
elfogadásáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 13 
igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

139/2010. (VIII.19.)  h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 2010. évi Intézkedési tervének 

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

Kórház – Rendelőintézetnek - az Intézményi likviditás megőrzése érdekében meghozott - 
2010. évi Intézkedési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.  

2.)  A Képviselő – testület utasítja a Dr. Kenessey Albert Kórház –Rendelőintézet főigazgató 
főorvosát, hogy a 2010. évi Intézkedési tervben foglaltak időarányos végrehajtásáról a 
Képviselő-testület 2010. év decemberi és a 2011. év áprilisi ülésén írásos tájékoztatást 
adjon. 



 

3.)  A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház – 
Rendelőintézet likviditási helyzetének ellenőrzéséről az Intézkedési tervben foglaltak 
alapján folyamatosan gondoskodjon. 

Határidő: 2. pont esetében az ott megjelölt időpontok  
      3. pont esetében folyamatosan 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
      Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 
 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a kórház finanszírozási előlegének felvételéről, 
majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2010. (VIII.19.) határozata 

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet által 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg felvételének 

támogatásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület hozzájárul, hogy a Dr. 
Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet főigazgató főorvosa az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet  6/A §-a alapján az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárhoz finanszírozási előleg iránt kérelmet nyújtson be 
50.000.000.-Ft (azaz ötvenmillió forint) erejéig. 

2.)  A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében foglalt 
nyilatkozat aláírására. 

Határidő:  2010. augusztus 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 
=================================================================== 
 
A következő 2. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos 
anyagát a 12/A jegyzőkönyv tartalmazza. 
===================================================================== 
 
3. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására  

Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 
 
Csach Gábor alpolgármester: Kiosztásra került egy új határozati javaslat, mely már tartalmazza 
a helyi választási bizottság tagjaira és póttagjaira vonatkozó javaslatokat. Hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



142/2010.(VIII.19.)   h a t á r o z a t a 
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának: 
 

- Palik Ferenc ( 2660. Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. ) 
- Oroszlánné Mészáros Ágnes ( 2660. Balassagyarmat, Esze Tamás u. 2.) 
- Barna László ( 2660. Balassagyarmat, Bem József u. 33. ) 

póttagjának: 
- Kopcsányi Ottó ( 2660. Balassagyarmat, Béri B. Ádám út 22.) 
- Rigó Zoltán ( 2660. Balassagyarmat, Vörösmarty u. 5.) 

 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
 
2.)  képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről. 
Határidő: 2010. augusztus 19. 
Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
======================================================================= 
 
4. Előterjesztés az Észak – Kelet Pest és Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulással 

létrejövő megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Dr. Varga Andrea alpolgármester: Már több alkalommal napirendként szerepelt a testület előtt a 
Tárnics Kft. ügye. Jó döntés volt, hogy nem kívántuk azon az áron eladni a Kft-t, melyet a nagy 
társulás felajánlott. 2010. év elején jeleztük, hogy 30 millió Ft-ot kér a 17 tulajdonos település 
bérleti díjként. Az átadás-átvételtől meg is kapjuk ezt a nettó összeget. Közel augusztus elejéig 
a cég még az önkormányzatoknak termelte a bevételt. Ez is plusz több millió forintos bevételt 
jelentett. Jelenleg folyamatban van a cégnél az ingóságok és gépkocsik értékesítése, ebből 25 
millió Ft körüli bevétel várható.  
 
A bérleti szerződésen és a keretmegállapodáson kívül a jövőben testületi döntést kell hozni a 
Tárnics Kft. további sorsáról. Dolgozók már nincsenek a cégnél,mert átkerültek az új Zöldhíd 
Régió Kft-hez. Már csak egy személy van megbízásos jogviszonyban, aki egyenlőre három 
hónapig lesz foglalkoztatva, aki az átmeneti időszakban a cég ügyeit intézi. 
Osztalék kifizetéséről döntött a Kft. taggyűlése. A kifizetés időpontjáról az ügyvezetőnek kell 
döntenie. Ez abban az esetben történhet meg, ha annak kivétele nem veszélyezteti a cég 
működését. A Kft ügyvezetője jelenleg 10 millió Ft kifizetéséről döntött. Későbbiekben majd 
újabb erre vonatkozó döntés várható. A Tárnics Kft. tekintetében sajnos még több vitás ügy van 
folyamatban.  
 
Növekedik a hulladékbefogadás díja, mely alapjában befolyásolja majd a Városüzemeltetési Kft. 
további működését is. 
 
Paulusz Miklós: A szelektív gyűjtést kipróbáltam és tudom, hogy harmadjára csökken így a 
szemét mennyisége. Azt kérem a következő testülettől, hogy aki szelektíven gyűjt (például az 
idősek), annak a kevesebb hulladék után lehessen majd fizetnie.  



 
Csach Gábor alpolgármester: Erről csak a következő testületnek lehet döntenie. 
  
Győri János: Kérdésem, hogy lesz-e lomtalanítás ősszel?  
 
Csach Gábor alpolgármester: Elindult a szelektív projekt, de már nem a Tárnics Kft. szállít, 
hanem a Zöldhíd Régió Kft. 
 
Korábban azt ígérték, hogy júniustól szelektíven történik a szemét szállítása és szétválogatása. 
Amennyiben mégsem indul be, ősszel valamiképpen lomtalanítást kell végezni. 
 
Huszár Péter: Nagymértékben emelkedik a szelektív gyűjtés díja. Kérdésem, hogy lehet-e a 30 
millió Ft-os bevételt a díjkülönbözetre fordítani? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ez majd akkor testületi döntést igényel, de jelenleg nincs döntési  
kényszer. Csak megjegyzem, hogy két éve nem volt díjemelés. 
 
Fényes Balázs: Más településeken a szelektív gyűjtés bevételt, pénzt jelent. Nem tudom, hogy 
hova teszi a Zöldhíd Kft. ezt a bevételt? Véleményem szerint ez óriási összeget jelent majd a 
Kft-nek, mégis velünk fizettetik meg a beruházást. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Csak akkor fogunk magasabb díjat fizetni, ha a szelektív gyűjtés 
tényleg beindul. Ez így korrekt. 
 
Pulay László: Ebből az egész átszervezésből és a város eddig beinvesztált költségeiből majd 
mennyit lehet pozitívumként elkönyvelni?  
 
Csach Gábor alpolgármester: Nem volt könnyű dolog ennek a folyamatnak a levezénylése, és 
még nincs vége. Sajnos a korábbi testületnek és önkormányzati vezetésnek semmilyen 
programja nem volt ebben a kérdésben, nem volt gazdája az ügynek.  
 
Köszönet illeti a pénzügyi osztály vezetőjét és az aljegyző kisasszonyt, hogy idáig is eljutottunk 
és pozitívnak lehet elkönyvelni azt, hogy ki tudunk venni a Tárnics Kft-ből egy kis nyereséget. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Sajnos a 106 települést tekintve a szavazati arány és a 
befizetendő összeg nem áll összhangban a mi esetünkben.  
 
Talán nem fogunk ebből a döntésből veszteséggel kijönni. Elszámolásnál most 66 millió Ft-nak 
az 55 %-a térül meg. Meg kell jegyezni, hogy egy céggel szemben másként lehet eljárni, mint a 
saját cégünk esetében. Közösen lépünk fel a települések önkormányzataival abban a kérdésben 
is, hogy addig nem lehet emelt díjat szedni, amíg nincs szelektív gyűjtés és átválogatás. 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a társulással kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról, majd szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 2 
tartózkodás mellett elfogadott ( a szavazás előtt megérkezett Diósi László képviselő). 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 

az Észak – Kelet Pest és Nógrád megyei Hulladékgazdálkodási Társulással kötendő 
megállapodás jóváhagyásáról 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és az e 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a nógrádmarcali hulladéklerakó 
átadás – átvétele tárgyában kötendő megállapodást. 

 

2. A Képviselő – testület hozzájárul bérleti szerződés megkötéséhez a Zöld híd Régió Kft-
vel ( esetleges döntés esetén az Észak – Kelet Pest és Nógrád Hulladékgazdálkodási 
Társulással) az önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlanok tulajdonrésze 
vonatkozásában az alábbi feltételekkel: 
 

- a bérleti díj összege évi nettó 30.000.000 forint, melyet a tulajdonos önkormányzatok 
tulajdoni hányaduk arányában kapnak meg, 

 
- a bérleti díj a nógrádmarcali hulladéklerakó átadás-átvételének időpontjától jár. 

 
- a bérleti díj félévente kerül kiszámlázásra, megfizetésére a számla kézhezvételétől 

számított maximum 60 napon belül kerül sor. 
 

3. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
=================================================================== 

 
5. Előterjesztés Párkányi Raab Péter Fráter Erzsébet szobrának újraállítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
144/2010. (VIII.19.) h a t á r o z a t a 

Párkányi Raab Péter Fráter Erzsébet szobrának újraállításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Párkányi Raab Péter 
Fráter Erzsébet szobrának újraállításáról dönt, a szobor művészi értékének megfelelő 
módón és helyen Szederkényi Attila Madách Imre (1990) bronzszobrával párban az e 
határozat 2. pontjában foglaltak alapján. 
 

2. A Képviselő – testület felkéri a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság mint szakmai bizottság tájékoztatásával Párkányi Raab Péter, Csemniczky 
Zoltán, valamint Csach Gábor alkotta szakértői, alkotói csoportot, hogy a műalkotások 
elhelyezésének konkrét helyszínéről döntsön. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:2010. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



=================================================================== 
 
6. Előterjesztés a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolában foglalkoztatottak 

létszámának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Győri János: Ez a módosítás az iskolánál csak az 5 fő fizikai állományt érinti? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Ez az 5 fő technikai dolgozó. Szeptemberben amikor végleges 
lesz a gyermeklétszám, akkor ahhoz lesz a pedagógus létszám is hozzáigazítva, de a 
pedagógusok esetében szerződés megvonása, vagy nyugdíjazás lesz alkalmazva. 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet, majd szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-
testület 14 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
145/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 

a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolában foglalkoztatottak létszámának 
módosításáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György 

Szakközépiskola és Szakiskolában 5 álláshely megszüntetését rendeli el. 
 
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. szeptember 1. 
Felelős:   1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője 
       2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

          3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője 
======================================================================== 
 
7.    Előterjesztés Madách liget 11. II. lh. IV. em. 1. ajtószám alatti lakás hasznosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Dr. Csekey László : Javasolom módosítani a határozati  javaslatot. A 4. pontból kivenném azt a 
mondatrészt, hogy a következő vevőnek is 1,4 millió Ft-ért adjuk el a lakást. 
 
Smitnya Sándor: Véleményem szerint ez irreálisan alacsony ár. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ez IV. emeleti, lepusztult lakás és 3. alkalommal volt már 
meghirdetve. Korábban 2,5 millió Ft-ról indult a lakás vételára. 
 
Mega György: Licitre volt meghirdetve a lakás már 3 alkalommal. Ezt követően a testület ajánlat 
útján történő meghirdetést javasolt.  



 
Huszár Péter: 1,8 millió Ft-ért ha valaki megveszi, akkor még legalább 3 millió Ft-ot rá kellene 
költenie, ha lakhatóvá akarja tenni. Támogatom az eladást. Lehet, hogy 5 év múlva drágábban 
is el lehet adni, de most ennyi az ára. 
 
Csach Gábor alpolgármester:  Egy testületi ülés döntése szerint törekedni kell arra, hogy olyan 
lakásokat tartsunk meg, amely többségében önkormányzati tulajdonú épületben van. 
Dr. Csekey László bizottsági elnök úr javaslatával egyetértek, sikertelen ajánlat esetén az új 
kiírást javasolom, az „A” változattal. 
 
A szövegszerű módosítás az volna, hogy „ Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi 
jogával, abban az esetben a pályázatot a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja és új 
pályázat kerül kiírásra.” 
A határozati javaslat 5. pontja értelmét veszti. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatát - a 4. pont 
módosításával -, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat egészét - a már elfogadott módosítás figyelembe-
vételével -, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

146/2010. (VIII.19.)  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 
lakást a megtekintett állapotban bruttó: 1.800.000 Ft, azaz egymillió – nyolcszázezer 
forintért elidegeníti Stoszek Zoltán (sz.: 1979. an.: Bene Gizella) részére. 

 

2. A vételárat, azaz az egymillió – nyolcszázezer forintot a vevő egy összegben 
szerződéskötéskor teljesíti. 

 

3. A szerződéskötéssel és ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt 
terhelik. 

 
4. Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, abban az esetben a pályázatot a 

Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja és új pályázat kerül kiírásra.  
 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse. 

Határidő: 1. pontban: szerződéskötésre 2010. szeptember 30.  
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
=================================================================== 
 



8. Vagyoni ügyek: 
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobulaház) helyiség 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

147/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti helyiség hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biztosabb Jövőért 

Kistérségi Közhasznú Egyesület (Balassagyarmat, Zichy u. 11. szám) részére az 
önkormányzat a tulajdonát képező, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 66. szám alatti, 
870 hrsz-ú, 330 m2 alapterületű ingatlanon lévő, 138 m2 alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiségét, bérbe adja az alábbi feltételekkel: 

 
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2010. év október hó 1. napjától 2011. 

év május hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  
b) a helyiség havi bérleti díja  46.000.-Ft +áfa 
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti 

díjnak megfelelő összeg, 172.500.-Ft befizetésének a szerződés megkötése előtti 
igazolása, 

d) A közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 
fizeti, 

e) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel 
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti 
szerződés megkötésére. 

Határidő: a szerződés megkötésére 2010. szeptember 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 

 
8. b.) Előterjesztés a Nógrád megyei Önkormányzattal történő Balassagyarmat, Patvarci 

     út 2, 2/A szám alatti épületek beruházási és felújítási munkáinak elvégzéséről szóló  
     megállapodás megkötésére 

           Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Diósi László Nagyon indokoltnak tartottam, hogy ezek a felújítások megvalósuljanak és meg is 
valósultak. 
Gond az, hogy a Megyei Önkormányzatnak van átadva az iskola, de a város önkormányzata a 
tulajdonos. El kell gondolkozni azon, hogy a jövőben csak egy önkormányzat legyen az 
intézmény felelőse, mivel így egyik önkormányzat sem akar nagyobb összeget rákölteni az 
épületre.  
 
Csach Gábor alpolgármester: A tulajdont nem szabad átadni a Megyei Önkormányzatnak, mert 
abban az esetben ha átadtuk volna, már két éve be lenne zárva az iskola. 



Sajnos több intézménynél probléma, hogy az oktatási intézmények vizesblokkjainak felújítására 
nincs pénz, mert a központi pályázatokat csak elektronikus táblákra és egyebekre írták ki. 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet, majd szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-
testület 13 igen szavazattal elfogadott (Kajdy Lászlóné képviselő nincs jelen a szavazáskor). 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

148/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Önkormányzattal történő Balassagyarmat, Patvarci u. 2., 2/A szám alatti 

épületek beruházási és felújítási munkáinak elvégzéséről szóló megállapodás 
megkötéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármester, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában és Nógrád 
Megyei Önkormányzat használatában lévő Balassagyarmat, Patvarci u. 2. ( 1497 hrsz-ú) és 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 2/A számú (1496 hrsz-ú) ingatlanok történő felújítási és 
beruházási (átalakítási) munkák költségviseléséről szóló megállapodást a Nógrád Megyei 
Önkormányzattal megkösse az alábbiak szerint: 

 
a) Balassagyarmat Város Önkormányzatát terhelő felújítási, beruházási (átalakítási) a 

költségek (50%--a) az 1.286.558.-Ft-ot nem haladhatja meg, 
b) A fizetési határidő: a vállalkozói számlák megfizetését követő 15 napon belül készített - a 

számla másolatok és összesítést tartalmazó - elszámolás kézhezvételétől számított 30 
nap. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségek intézkedések megtételére.  
Határidő: 2010. szeptember 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a Nógrád Megyei Önkormányzattal fennálló 
megállapodás módosításáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a 
Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

149/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Önkormányzattal fennálló megállapodás módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Nógrád 

Megyei Önkormányzat 2009. júliusában a többi tanulóval együtt nem nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók külön nevelését, oktatását, a logopédiai és nevelési 
tanácsadói feladatok ellátásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő 
módosításához az alábbiak szerint: 

- a feladat ellátásának helyeként megjelölt Balassagyarmat, Ady Endre út 27. szám 
alatti ingatlan a megállapodásból törlésre kerül. 

 

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



Határidő: 2010. szeptember 10.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
=================================================================== 

 
8. c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ady E. u. 27., 46/2 hrsz. alatti ingatlan elidegeníté- 

     séről és a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról szóló  
     88/2010.(V.26.) határozat módosítására 

           Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott ( Kajdy Lászlóné és Smitnya 
Sándor képviselő nincs jelen a szavazáskor). 
   

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

150/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ady E. u. 27., 46/2 hrsz. alatti ingatlan elidegenítéséről és a Városi 
Sportintézmények alapító okiratának módosításáról szóló 88/2010.(V.26.) határozat 

módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2010.(V.26.) határozat 
3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
       „3. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2010. szeptember 30-ig 

megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.” 
 
2. A 88/2010.(V.26.) határozat egyéb pontjai változatlanok. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
=================================================================== 
 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásából működő 

nevelési – oktatási intézmények maximális osztály– és csoportlétszám túllépésének 
engedélyezésére 

       Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.  
 

 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

151/2010. (VIII.19.) h a t á r o z a t a 
nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről 



 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

nevelési-oktatási intézmények maximális gyermek-, illetve tanulói létszámának túllépését a 
2010/2011. nevelési év, tanév szeptember 1-jétől a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, 
a Kt. 3. számú melléklete I-II. részének rendelkezései alapján, a mellékletben foglaltak 
szerint engedélyezi.  

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a nevelési-oktatási 
intézmények vezetőit tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmüket arra, hogy folyamatosan 
kísérjék figyelemmel a gyermek-, illetve tanulói létszámok év közbeni alakulását és 
amennyiben a Kt. alapján további fenntartói engedély megadása válik szükségessé, úgy az 
engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék be a fenntartóhoz. 

Határidő: 2010. augusztus 31., illetve folyamatos 
Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
=================================================================== 
 
10.) Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 
       Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola 
és Speciális Szakiskola alapító okiratának módosításáról, majd hozzászólás hiányában 
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
152/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 

a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító okiratának 
módosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György 

Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító 
okiratának 14. pontját az alábbiakkal egészíti ki: 
 

 TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
 TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

 

TEÁOR  

 

Szakfeladat 

2009. december 
31-éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január  1-
jétől hatályos 
szakfeladat-szám 

TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés  811000 

TEÁOR 6820 Nem lakóingatlan bérbeadása  682002 

 Közoktatási és kapcsolódó 
tevékenységek pénzügyi 
igazgatása önkormányzati 
költségvetési szervnél 

 850001 

 

2) Az Intézmény alapító okiratának 15. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
 

 

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. 
 
 

3) 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. augusztus 31. 
Felelős:   dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
     
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a Madách Imre Kollégium alapító okiratának 
módosításáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 
12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

153/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Kollégium 

(továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 13. pontját az alábbiakkal egészíti ki: 
 

 

TEÁOR 

 

Szakfeladat 

2009. december 31-
éig hatályos 
szakfeladat-szám 

2010. január 1-jétől 
hatályos szakfeladat-
szám 

TEÁOR 5629 Munkahelyi étkeztetés  562917 

TEÁOR 8419 Önkormányzatok 
elszámolásai a 
költségvetési 
szerveikkel 

 841907 

 

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. augusztus 31. 
Felelős:    dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának 
módosításáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 
12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

154/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint 

Gimnázium (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 14. pontját az alábbiakkal 
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. augusztus 31. 
Felelős:   dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott (Smitnya Sándor képviselő a 
szavazás előtt visszaérkezett). 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
155/2010. (VIII.19.) h a t á r o z a t a 

a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent-Györgyi Albert 
Gimnázium és Szakközépiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 14. pontját az 
alábbiakkal egészíti ki:  

 

 

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. augusztus 31. 
Felelős:   dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról, majd hozzászólás hiányában 
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott 
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

156/2010.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának 

módosításáról 
 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán 

Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 15. 
pontját az alábbiakkal egészíti ki:  

 

 

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. augusztus 31. 



Felelős:  dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
=================================================================== 
 
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő  
       közoktatási és egyéb intézmények magasabb vezetői és vezetői pótlékának 

magállapításáról szóló rendelet megalkotására 
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Selmeczi Zoltán: Kötelező óraszámok tekintetében korábbi ülésen már visszavettük az 
intézményektől a plusz kedvezményeket. 
  
Diósi László munkakörönként kellene meghatározni a vezetők pótlékát. 
Pl. a Madách Kollégiumnál a vezető-helyettes esetében és a gazdasági vezetőnél is határozzuk 
meg a pótlékok mértékét. 
Kezdeményezem, hogy a Humánszolgáltatási Osztály vizsgálja meg, hogy a kinevezett 
vezetőknél szinkronban van-e a vezetői tevékenység a munkaköri leírással és a szakmai 
programmal. Sok hátrányos következménye lehet annak, ha ez nincs összhangban. 
 
Selmeczi Zoltán: Minden önállóan működő intézménynél a gazdasági vezető kinevezett vezető, 
így magasabb vezetői illetménye van és nincs vezetői pótléka. 
Megvizsgáljuk ezeket az intézményeket. A jövőben besorolási illetménye lesz a vezetőknek. 
Az intézmények vezetőitől a vezetők munkaköri leírásait és a szabályzatok áttekintését kértem 
és jövő héten hívom őket ez ügyben össze, hogy jelezzék az esetleges hiányosságokat.  
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2010. (VIII. 23.) önkormányzati  r e n d e l e t e 
a magasabb vezetői és vezetői pótlékoknak a közoktatási és egyéb intézményekben 

történő megállapításáról 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 70. § (2) 
bekezdése, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1)-(2) 
bekezdése és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10./A. § (1) bekezdése értelmében a 
következő rendeletet alkotja: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő 
nevelési-oktatási  és egyéb intézményekben közalkalmazott jogállású, magasabb vezetői és 
vezetői munkakörben foglalkozatott munkavállalóira, ezen közalkalmazottakat megillető 
vezetői pótlék mértékének megállapítására.  
 



AZ ILLETMÉNYPÓTLÉK MÉRTÉKE 

2. § 

A Képviselő-testület a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak 
magasabb vezetői és vezetői megbízásához kapcsolódó vezetői pótlékának mértékét a 
mindenkori közalkalmazotti pótlékalap figyelembevételével az alábbiak szerint határozza 
meg: 

Magasabb vezetői beosztás A pótlék mértéke (a pótlékalap 
%-a) 

Óvodavezető 280 

Óvodavezető-helyettes 150 

Tagintézmény-vezető óvodai 
feladatellátási helyen 

150 

Igazgató általános iskolában 280 

Igazgatóhelyettes általános iskolában 200 

Tagintézmény-vezető általános iskolai 
feladatellátási helyen 

200 

Igazgató középiskolában és 
szakiskolában 

300 

Igazgatóhelyettes középiskolában, 
szakiskolában 

200 

Igazgató kollégiumban 300 

Vezetői beosztás A pótlék mértéke (a pótlékalap 
%-a) 

Tagintézményvezető-helyettes általános 
iskolai feladatellátási helyen 

150 

Gyakorlati oktatásvezető  200 

Gyakorlati oktatásvezető-helyettes 150 

 

A Képviselő-testület a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak 
magasabb vezetői és vezetői megbízásához kapcsolódó vezetői pótlékának mértékét a 
mindenkori közalkalmazotti pótlékalap figyelembevételével az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 



Magasabb vezetői beosztás A pótlék mértéke (a pótlékalap 
%-a) 

Intézményvezető 280 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

3. § 

Ez a rendelet a 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. 
      A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményvezetői pótlékok  

megállapításáról szóló 35/1996. (X. 9.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 
28/1999. (XI. 19.), a 5/2001. (II. 16.), a 28/2004. (X. 22.), a 34/A/2005. (XII. 22.) önkormányzati 
rendelet. 

================================================================= 
 
 
12.) Előterjesztés a középfokú nevelési-oktatási intézmények 2010/2011. tanévi beisko- 
       lázási létszámainak meghatározására 
       Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester 
 
Selmeczi Zoltán: Folyamatosan változnak a számok, ezért a mellékletben a 2.c. pontban kérek 
módosítást tenni. Például a Szondi György Szakközépiskolába jelentkező tanulók 50 %-a 
jelentkezett be és többnyire folyamatos a beiratkozás. 
Ez a kimutatás, amely a testület elé került, már többnyire nem változhat, de még 100 tanuló nem 
iratkozott be.  Javasolom a mellékletbe beírni plusz  fa-és bútoripari technikusképzést 12 fővel.  
 
Az alpolgármester határozati javaslatot ismertet – az osztályvezető által tett kiegészítéssel 
együtt -, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
157/2010. (VIII. 19.)  h a t á r o z a t a 

az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények 
2010/2011. tanévi beiskolázásának meghatározásáról szóló 249/2009. (X. 23.) határozat 

módosításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az általa fenntartott középfokú 
nevelési-oktatási intézmények 2010/2011. tanévi beiskolázásának meghatározásáról szóló 
249/2009. (X. 23.) határozata melléklete helyébe a jelen határozat melléklete lép. 

 

2) A Képviselő-testület utasítja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóit, hogy  
 

a) e határozat mellékletében meghatározott osztályok számát illetően nem változtathatják 
meg a beiskolázási keretszámokat,  



b) az egyes osztályokon belül szervezett szakképzési csoportok száma nem haladhatja 
meg a hármat,  

c) továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 
Törvény 3. sz. melléklete kiegészítő szabályainak 9/f pontjában meghatározott 
csoportátlag alatti létszámmal nem szervezhető meg az adott osztály. 

Felelős:          Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
a középfokú nevelési-oktatási intézmények igazgatói 

Határidő:  2010. augusztus 31. 
=================================================================== 
 
13. Egyebek: 
 
      Győri János képviselő felszólalása 
 
Győri János: Többen jelezték, hogy kb. másfél hét óta a Móricz és a Kodály utcák környékén 
nincs este közvilágítás. Az új cégnek ezt e-mailben és telefonon is  jelezték, de azóta sem 
történt semmi. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ezen kívül a Pozsonyi utcában sincs este közvilágítás. Ezt az 
észrevételt az önkormányzat vezetése is jelezte a cég felé.  
Sajnos a multi cégekkel mindig ez a probléma, mert kiadják a szolgáltatást valamilyen cégnek.  
 
 
 
Ennek ellenére kérjük a képviselő-társakat, hogy jelezzék nekünk ilyen jellegű észrevételeiket. 
Nyilván a vihar miatt is nehéz mindent egyszerre helyreállítaniuk.  
 
Huszár Péter: Jelzem, hogy a cég már elkezdte a közvilágítás helyreállítását a Jószív utca felé.    
 
Siket Béla: Több, mint két napig nem volt közvilágítás a Radnóti utcánál sem, de már ez is 
megoldódott. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fényes Balázs képviselő felszólalása 
 
Fényes Balázs: A város délnyugati részén gumiégetést folytatnak bizonyos lakosok, szinte 
majdnem minden nap. Szerintem kábeleket vagdosnak le és azt égetik. A rendőröknek is szóltak 
az arra lakók, de semmi nem történt. 
Az önkormányzatnál a közterület-felügyelők munkarendjének változtatásával kellene az ilyen 
jellegű bejelentéseket leellenőrizni.  
 
Csach Gábor alpolgármester: A közterület-felügyelőket felkérem, hogy nézzék meg a 
gumiégetéseket. 
 
 
A napirend elhangzását követően az alpolgármester az ülést 9.40 órakor bezárja.  
 
 
                                                                      K.m.f. 
 
                                        



 
                  /: Csach Gábor :/                                                    /: Dr. Varga Andrea :/ 
                     alpolgármester                                                                  aljegyző 
   


