
   
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember  
                   15-én 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, Győri János, Huszár Péter,  
                              Kajdy Lászlóné, Pulay László, Paulusz Miklós, Reznicsek Ferencné, Siket  
                              Béla, Smitnya Sándor, Szirácsik Ervin és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                                              Dr. Varga Andrea aljegyző 
                                              Magyaros Tamás beruházási irodavezető  
                                              Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi oszt. vez.  
                      
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit és a Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 15 fő ) és azt megnyitja. 
Távolmaradását előre jelezte Demus Iván és Mogyorósi Gabriella képviselő. 
 
A polgármester megkérdezi a testület tagjait, hogy a mai üléshez van-e kiegészítés, vagy 
észrevétel. 
 
Paulusz Miklós: Szeretném tájékoztatni a testület tagjait arról, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű 
Kft. vezetője feljelentett becsületsértés címén, mert a városi televízióban volt egy beszélgetés 
velem a vízórákkal kapcsolatban az almérők és főmérők közötti eltérések kiszámlázásáról. Ott 
az is elhangzott, hogy véleményem szerint  tisztességtelenül számlázik a Nyugat-Nógrád Vízmű 
Kft. a csőtörésnél, mert a teljes vízelfolyást kiszámlázza a lakosság felé, pedig a törvény szerint 
csak átalányt kellene számláznia. 
Szerintem eljárást kellene kezdeményezni a Nyugat Nógrád Vízmű Kft. ellen a törvénytelenség 
megszüntetésére.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 

1. Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója során a 
vállalkozási szerződésben biztosított kötbérigénnyel kapcsolatos döntés meghozatalára  

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
2. Előterjesztés a Kórház-Rendelőintézet finanszírozási előleg felvételének támogatásáról 

szóló döntés módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3. Előterjesztés a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolában 
foglalkoztatottak létszámának módosítására és a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4. Előterjesztés „ A balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése” című projekt 
keretében beszerzendő eszközökre vonatkozó szállítási szerződés megkötéséről 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N A P I R E N D: 

1. Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója során a 
vállalkozási szerződésben biztosított kötbérigénnyel kapcsolatos döntés 
meghozatalára  

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos: Az előterjesztés tartalmazza azt, hogy a kötbérigényünket nem tudjuk 
érvényesíteni. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

158/2010. (IX.15.) h a t á r o z a t a  
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet rekonstrukciója során a vállalkozási 

szerződésben biztosított késedelmi kötbérigénnyel kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
 

1.  Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház – 
Rendelőintézet rekonstrukciója során – 2. jelű épület esetében - a vállalkozási 
szerződésben biztosított késedelmi kötbérigényét nem érvényesíti. 

2.   A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
=================================================================== 
 
2. Előterjesztés a Kórház-Rendelőintézet finanszírozási előleg felvételének 

támogatásáról szóló döntés módosítására 
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
A polgármester határozati javaslatot ismertet az OEP finanszírozási előleg felvételének 
támogatásáról szóló határozat módosításáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott. 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

159/2010. (IX.15.) h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet által 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg felvételének 
támogatásáról szóló 140/2010 ( VIII.19.) határozat módosításáról  

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert 
kórház – Rendelőintézet által az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő 
finanszírozási előleg felvételének támogatásáról szóló 140/2010.( VIII.19.) határozatát     
( továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép. 
 

2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. szeptember 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 

A polgármester határozati javaslatot ismertet az OEP finanszírozási előleg felvételével 
kapcsolatosan, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 
15 igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

160/2010. (IX.15.) h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet által 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól történő finanszírozási előleg felvételéhez 
kapcsolódó döntések meghozataláról  

 

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 140/2010. ( VIII.19.) határozata 
alapján. 

3.) A Képviselő – testület garanciát vállal arra, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet 2010. évi költségvetési előirányzat terhére a Nógrád Megyei Bíróság által 
meghozott 2.P.21.349/2008/51. számú ítéletében meghatározott nem anyagi kártérítés 
megfizetéséhez az Önkormányzat 5.000 e Ft támogatást biztosít, a 2010. évi 
költségvetésben az Intézet számára biztosított előirányzat terhére. 

4.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint, hogy a határozat mellékletét képező nyilatkozatot aláírja. 

Határidő: 2010.szeptember 13. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



3. Előterjesztés a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolában 
foglalkoztatottak létszámának módosítására és a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester megkérdezem a testület tagjait és az előterjesztőt, hogy van-e 
kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
 
Diósi László: A Balassi Bálint Gimnáziumnál a szabadidő szervező munkakör nem fog 
hiányozni? 
 
Selmeczi Zoltán: Sajnos jelentős a diáklétszám csökkenés az intézményben, ezért egy 
osztállyal kevesebbet indítottunk. Valószínűleg az előterjesztésben szereplő két munkakörre 
nem lesz igény. Több iskolánál is ez a helyzet. 
Egy főre fogunk pályázatni, aki pedagógus státuszban fog dolgozni. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 
igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2010.(IX. 15.) 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 3,5 álláshelyet érintően. 

2./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. szeptember 27-éig pályázatot nyújt be 4 fő 
közalkalmazott (3,5 álláshely) jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető 
támogatásra.  

3./ A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények 
létszámának alakulása: 

Szondi György Szakk.  Balassi Bálint    Összesen 
Szakisk és Spec.Szakisk. Gimnázium 

___________________________________________________________________________ 



2010. július 1. létszám:         122      fő   75,75 fő      197,75 fő 
Létszámcsökkentés:              8      fő     2     fő        10      fő 
- ebből: 
pályázható létszám:            2,5   fő     1    fő           3,5  fő 
 
A csökkentést követően  
kialakult létsz. 2010.10.01.:        114      fő   73,75 fő      187,75 fő 
 
4./ Az összesített létszám alakulása: 
            2010 .07. 01.  2010. 10. 01. 
Önkorm. intézmények összes létszáma:       1 681,25 fő   1 671,25 fő 
Polgármesteri Hivatal létszáma:            98       fő        98      fő 
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága:            78       fő        78      fő 
Városüzemeltetés:               4        fő          4      fő 
Mindösszesen:          1 861,25 fő   1 851,25 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. szeptember 27. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
 
A polgármester határozati javaslatot ismertet a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskolában foglalkoztatottak létszámának módosításáról, majd hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
162 /2010. (IX. 15.) határozata 

A Szondi György Szakközépiskola Szakiskola és Speciális Szakiskolában 
foglalkoztatottak létszámának módosításáról 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György 
Szakközépiskola Szakiskola és Speciális Szakiskolában 3 pedagógus 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 átvezetésről gondoskodjon. 

3./   Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az 
érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2010. október 1. 
Felelős:    1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője 
       2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                  3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője 
======================================================================== 

 
4.  Előterjesztés „ A balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése” című 

projekt keretében beszerzendő eszközökre vonatkozó szállítási szerződés 
megkötéséről 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester   

 
A polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás, kiegészítés hiányában 
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadott 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
163/2010.(IX.15.) határozata 

„A balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése” című projekt keretében 
beszerzendő eszközökre vonatkozó szállítási szerződés megkötéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy „A 

balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése” című projekt keretében 
beszerzendő eszközökre vonatkozóan szállítási szerződést bruttó 9.207.500,- Ft értékben a 
DeXeF Szolgáltató Kft.-vel (3525 Miskolc, Anna u 9.) megkötésre kerüljön. 

 
2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. szeptember 20. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

 
A napirend elhangzását követően Medvácz Lajos polgármester a rendkívüli ülést 8.30 órakor 
bezárja. 
 
                                                                      K.m.f. 
 
 
 
                      /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr.Tőzsér Zsolt :/     
                           polgármester                                                                  jegyző 
    
 
 
 
 


