
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
18. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 28-án  
                   tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, 
                             Fábián Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek  
                             Ferencné, Siket Béla, Serfőző Bernadett, Szabó Péter és Zolnyánszki Zsolt  
                             képviselők. 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, 
                                             Dr. Varga Andrea aljegyző, 
                                             Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető 
                                             Moór Mátyás településfejl. és városüzemelt. oszt. vez. 
                                             Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez.  
                                             Dr. Szádóczki Zsolt hatósági oszt. vez. 
        
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit, vendégeit, a Képviselő-testület tagjait 
és a városi televízió adásának nézőt. 
Megállapítja az ülés határozatképességét  ( 10  fő) és azt megnyitja. Siket Béla képviselő még 
nincs benn az ülésen, Dr. Csekey László képviselő külföldön tartózkodik. 
 
Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e kiegészítés a mai ülés napirendjével kapcsolatban. 
 
Huszár Péter biz. elnök: Egyebekben szeretnék felszólalni. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirend kiegészítését – Egyebekben történő képviselői 
felszólalást -, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadott (Siket Béla 
képviselő a szavazás előtt megérkezett). 
 
Medvácz Lajos polgármester javasolja 17.) napirendi pontként megtárgyalni – zárt ülés 
keretében – egy lakásépítés lakáscélú kölcsönének pénztartozásra vonatkozó kamatrendezésről 
szóló előterjesztést -, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét a már elfogadott módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 



A mai ülés napirendje a következő:  
1. Beszámoló a Fogászati Alapellátás Intézményi Társulás 2009-2010. évi működéséről  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
  

2. Beszámoló a Balassagyarmat Kistérségi Többcélú Társulása 2009-2010. évi  munkájáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

 
3. Előterjesztés a középfokú nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási 

létszámainak meghatározására 
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester 
 

4. a.)Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásához 
b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervéhez  
 Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

5. a.) Előterjesztés a humán papíllómavírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati  
       támogatásra  

 b.) Előterjesztés a város egyes területeinek dohányzásmentes övezetté való nyilvánítá- 
      sára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

  Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló 4/2004.(I.23.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester    

 
8. Beszámoló az ÁSZ vizsgálat megállapításairól  

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9. Előterjesztés Dr. Megyery István emléktábla elhelyezésére 
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester 

 
10. Vagyoni ügyek: 

a.)  Előterjesztés a Nógrád Megyei Önkormányzattal történő Balassagyarmat, Patvarci u. 
2.,2/A. szám alatti épületek beruházási és felújítási munkáinak elvégzéséről szóló 
megállapodás megkötéséről szóló 148/2010.(VIII.19.) határozat módosítására 

b.)  Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A. szám alatti, 438 hrsz-ú ingatlan 
hasznosítására 

c.)  Előterjesztés a Balassagyarmat, 1835/113 hrsz és az 1835/114 hrsz-ú ingatlanok 
(Springa-domb) hasznosítására 

       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
11. Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  



12. Előterjesztés Bercsényi u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában benyújtandó 
felterjesztésre 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13. Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosítására   
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző  

 
14. Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Fórum Cselekvési Tervének jóváhagyására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15. Előterjesztés a balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának 
felújítása tárgyú pályázat visszavonására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
16. Előterjesztés a Dr. Váradi Erzsébet Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő 

megbízási szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17. Egyebek: 
Képviselői felszólalások 

 
18. Előterjesztés Széles Gábor és Szélesné Gyebnár Anett Balassagyarmat, Kondor E. u. 2. 

szám alatti lakásépítés lakáscélú kölcsönének pénztartozásra vonatkozó kamatának 
rendezésére ( Zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti a múlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeit (a 
jkv. melléklete szerint). Elmondja, hogy váratlanul elhunyt Molnár János a Művelődési Központ 
munkatársa. Temetése mai napon 15.00 órakor lesz. Az elhunyt emlékének a jelenlévők 1 
perces néma felállással adóznak. 
Ezután a polgármester Dr. Budai István FB Parancsnokot köszönti és átadja a „Balassagyarmat 
Közbiztonságáért” díjat, mivel a parancsnok úr az október 23-i ünnepi ülésen nem tudott jelen 
lenni. 
A polgármester röviden ismerteti a kitüntetett életútját. 
 
Ezt követően ismerteti a város vezetésének fontosabb tárgyalásait, majd a városban meghirde-
tésre kerülő „Lomtalanítás” időpontját és körülményeit (jkv. melléklete szerint). 
Ezután a fontosabb kulturális programokra hívja fel a figyelmet (jkv. melléklete szerint). 
 
A polgármester tájékoztatását a Képviselő-testület - határozathozatal nélkül -, jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Medvácz Lajos polgármester minden napirendi pontnál ismerteti a bizottsági véleményeket 
javaslatokat. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



N A P I R E N D: 
 
1. Beszámoló a Fogászati Alapellátás Intézményi Társulás 2009-2010. évi működéséről  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem, hogy van-e kiegészítés a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
A polgármester - kérdés, hozzászólás hiányában - szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.  

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
199/2010. (X.28.)  h a t á r o z a t a 

a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2009 – 2010 évi beszámolójának 
elfogadásáról 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2009 – 2010 évi 
beszámolóját. 
========================================================================= 
 
2. Beszámoló a Balassagyarmat Kistérségi Többcélú Társulása 2009-2010. évi  

munkájáról 
      Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 
Medvácz Lajos polgármester a kistérségi társulás céljait ismerteti (mely az írásos elterjesztés 
része). 
 
Huszár Péter biz. elnök: Magasból mentő járműre nyert pályázaton pénzt a tűzoltóság. Ez a 
jármű nemcsak Balassagyarmat, hanem a 3 érintett kistérség feladataiban is részt vesz. 
Éppen ezért kérdezem, hogy a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása a megkeresés 
ellenére miért nem nyújtott támogatást az önrészhez? 
A támogatási önrészt miért egyedül Balassagyarmat állta? 
Tárgyaltak-e a kistérségi társulásban erről és mi az oka, hogy nem támogatják a várost az 
önrésszel? 
Meg kell jegyezni, hogy más területen sem támogatják a várost a kistérségi települések 
önkormányzatai, sem a kórházi ellátásban, sem a diákok tanulásához nem járultak hozzá. 
 
Szabó Péter: A tűzoltójármű vásárlását a társulási tanács is tárgyalta és az volt a javaslat, hogy 
megállapodás alapján a költségekhez hozzájárul a kistérség is. Véleményem szerint így már 
nem lesz akadálya annak, hogy a kistérség települései támogassák a beszerzést.  
 
Lombos István polgármester: A kistérségi társulás megalakulásának részese voltam, amely az 
országban az elsők között jött létre. Úgy tudom, hogy a társulási forma az elmúlt pár évben 
megfelelt az adott célnak.  
A tűzoltógépjármű vásárlásánál a rétsági és szécsényi polgármesterekkel kellett volna 
megállapodást kötni. 
A munkaszervezet működéséről a polgármestert kérdezném meg, mivel ő a kistérségi társulás  
elnöke.  
Huszár Péter: Szabó Péter képviselő úr válaszából arra következtetek, hogy ez a pályázat még 
nem veszett el, még megkaphatja a város a támogatást. 



Medvácz Lajos polgármester: Lombos István képviselő kérdésére válaszolva, számtalan 
kistérségi feladatot próbálunk ellátni, több-kevesebb sikerrel. Úgy látom, hogy a kistérségen 
belül az idősek, illetve szenvedélybetegek ellátása megoldott. A kistérségi szervezetben a 
turisztikai feladatokat Leszák Andrea turisztikai menedzser látja el.  
Kistérségi turisztikai pályázaton nyert az önkormányzat. Megrendezésre került egy Kistérségi 
Kavalkád című kulturális program, és „Palóc földi kaland” címen rendezvény zajlott a sajtó 
részvételével, ami a kistérség és a Palócföld hírnevének ápolását szolgálja. 
A belsőellenőrzési feladat is a kistérségi szervezetbe került, továbbá a mozgókönyvtári 
tevékenység is.  
Gond volt az oktatási intézményhálózat területén, a kistérségi iskolák működtetésénél.  
Nem jártunk sikerrel a kistérség megfelelő szakértői hozzáállásával sem, mert nem tudtunk 
olyan iskolaszerkezetet kialakítani, amely működőképes iskolahálózatot biztosított volna. Ez az 
anomália talán a központi szervezéssel meg fog oldódni.  
Sajnos 2 fővel csökkent a munkaszervezet létszáma. Bízunk abban, hogy a kistérség a jövőben 
is jól fog működni. A Kormány ezt a szervezetet 2O12-től átalakítja, ami a közigazgatás 
átszervezésével együtt fog megtörténni. Meglátjuk, hogy ez a változás milyen tekintetben fogja 
érinteni az önkormányzatokat. 
Az oktatási normatíva kiegészítését a szerződő önkormányzatoknak lehetett igényelni, ami nem 
mindig működik. Sajnos a bejelentett létszámadat után a tényleges adatok tekintetében 
normatíva visszafizetésre is sor került egyes oktatási intézményeknél. Sok esetben ennek az is 
oka volt, hogy csökkent a gyermeklétszám.  
Elmondható, hogy a kistérség költségvetése szilárd, de elég erős a költségvetési kintlévőség, 
amihez további intézkedésre van szükség.  
 
Lombos István: A polgármester úrtól azt vártam, hogy a munkaszervezet munkáját minősíti.  
Tudjuk, hogy a társult önkormányzatok vezetőinek együttműködésétől függ a társulás munkája. 
A normatív túligénylés abból adódott, hogy a gyermeklétszámokat nem jól adták meg a 
kistérséghez tartozó települések. Ki lehet mondani, hogy egyetlen településen sem szűnt meg 
az iskolák működtetése.  
Tudom, hogy a polgármesternek nem volt könnyű a kistérségi polgármesterekkel 
együttműködni, akár a tűzoltógépjármű vételénél is ezt tapasztaltuk. Ebben az esetben 
kőkeményen fel kell szólítani a települések polgármestereit, hogy járuljanak hozzá a 
költségekhez. Az iskolai oktatási tevékenységhez sem járulnak hozzá. 
Úgy gondolom, hogy a kistérségi munkaszervezet a változások és nehézségek ellenére a 
munkáját jól végezte és tudom, hogy a kistérségi településeknek is pozitív a véleménye erről a 
munkáról. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A kistérségi munkaszervezetnek Szabó Péter képviselő a 
vezetője. Vele együtt felszólítottuk a szécsényi és a rétsági kistérségi települések 
polgármestereit az együttműködésre, de csak a rétsági kistérségi társulás polgármestere 
válaszolt.  
 
Én arra utasítottam a városi tűzoltó parancsnokot, hogy a másik térségben csak térítés 
ellenében használják a tűzoltó felszereléseket ( pl. magasban mentő létrát és készüléket). 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadott. 



 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2010. (X.28.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása  2009 – 2010 évi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a mellékletben foglalt  
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása 2009 – 2010 évi 
beszámolóját. 
========================================================================= 
 
Medvácz Lajos polgármester Molnár János temetése miatt távozik az ülésről és átadja az ülés 
vezetését az alpolgármesternek. 
 
Csach Gábor alpolgármester minden napirendi pont tárgyalása előtt ismerteti a bizottsági 
véleményeket, javaslatokat. 
========================================================================= 
 
3. Előterjesztés a középfokú nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási 
    létszámainak meghatározására 

Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester 
 
Lombos István biz. elnök: A tanulólétszám csökkenése magával hozza a normatíva 
csökkenését is. Ha a jövőben az iskolákat a jelenlegihez hasonló struktúrában kívánja az 
önkormányzat működtetni, akkor az többe fog kerülni, mivel ugyanannyi lesz a rezsiköltség és a 
pedagógusok bérét is ugyanúgy kell biztosítani.  
Kérdésem, hogy mi a város vezetésének szándéka abban, hogy megfelelő szinten tartsa a 
középfokú oktatást? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Valóban, már az előző években is próbálta kezelni az 
önkormányzat vezetése a kialakult helyzetet, mivel a gyermeklétszám az elmúlt években is 
csökkent. Csoportlétszám finanszírozásának bevezetése után próbáltuk annak megfelelően 
átalakítani az iskola-hálózatot. Sajnos iskolák összevonására is rákényszerültünk, mivel a 
kistérségi normatívát is csökkentette az előző kormány.  
Tényleg nem zártak be iskolát - ahogy Lombos István elnök úr mondta -, csak a kistérségi 
normatíva került csökkentésre és az igénylés feltétele változott úgy, hogy az a finanszírozás 
csökkenéséhez vezetett.  
Véleményem szerint, ha nem történik gazdasági fellendülés, akkor nem lesz lehetőség a további 
létszámcsökkenés megfinanszírozására. Fél év van arra, hogy a leendő feladatainkat 
átgondoljuk, a költségvetés tekintetében. Reménykedünk abban, hogy a központi vezetés a 
kialakult helyzetre is ad megoldást. Sajnos már a középiskoláknál is létszámcsökkenés 
tapasztalható.  
Az ország gazdasági helyzete miatt az önkormányzatok iparűzési adóbevétele csökkent. Nem 
tudjuk, hogy ez a nehéz pénzügyi helyzet miként változik jövőre.  
A 2O11. évi költségvetésből majd látni lehet, hogy miként alakul az oktatás színvonala. Sok 
bizonytalan tényező van még, például az, hogy a nem kötelező feladatokat hogyan kívánja az 
állam kezelni, vagy az egészségügy területén, a kórházak állami tulajdonba vételét meglépi-e a 
Kormány.  
 



Huszár Péter biz. elnök: Kérdésem, hogy az állami finanszírozású képzés miként valósul meg? 
 
Selmeczi Zoltán: Az úgynevezett munkaerő piaci alapból a foglalkoztatók adják be a pénzt az 
állami kasszába. A jövőben a Munkaügyi Központok kapcsolódnak be ebbe a folyamatba. Az 
intézményi akkreditáció segíthet azon, hogy helyben maradjanak ezek a pénzek.  
Sajnos elég költséges programról van szó, amely hosszabb távon nem lehet tudni, hogy az 
önkormányzatnak ez megéri-e? 
Mi a Térségi Integrációs Központ (TISZK) része vagyunk, ha a TISZK a megyében képzést 
szervez, azt elsőként a mi térségünkben fogja szervezni. A Szondi György iskola egy-egy ilyen 
képzés időtartamára bérbe tudja adni az iskolát, így a város is valamelyest részesül ebből az 
integrációból. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Minden intézménynél szigorúan követni tudjuk a nyugdíjasok  
alkalmazásának visszaszorítását.  
Születések száma a városban az elmúlt 4 évben kedvezően alakul. Szerintem a fiatalok városba 
költözését kell ösztönözni. Az óvodai gyermeklétszám is kedvezőbb a korábbi éveknél. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

201/2010. (X.28.)  h a t á r o z a t a 
az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények 

2011/2012. tanévi beiskolázásának meghatározásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület az általa fenntartott egyes 

középiskolákban a 2011/2012. tanévben újonnan indítható oktatási-képzési formák, és 
az azokra beiskolázható tanulók létszámát a határozat mellékletében felsoroltaknak 
megfelelően engedélyezi meghirdetni. 

 
2./ A Képviselő-testület utasítja a középiskolák igazgatóit, hogy a 2011/2012-es felvételi 

eljárás során a 2011. júniusában sorra kerülő tanulói beiratkozásokat a képviselő-testület 
2011. július 15-ig meghozandó végleges döntéséig előjegyzésként kezeljék, annak 
esetleges megváltoztatásáról – amelyre a szülők és a tanulók teljes körű tájékoztatását 
követően lesz mód – a 2011. júliusában tartandó képviselő-testületi ülésen születik 
döntés.      

 
3./ A Képviselő-testület felhívja a középiskolák igazgatóinak figyelmét, hogy az újonnan 

beiskolázandó tanulók bemeneti tanulmányi eredményeit akként határozzák meg és 
tegyék közzé a felvételi tájékoztató dokumentumokban, hogy a gimnáziumi oktatásra 4,0-
es, míg a szakközépiskolai képzésre 3,0-as tanulmányi eredmény alatt ne kerüljenek 
beiskolázásra a tanulók.  

 
4./ A Képviselő-testület felhívja a szakképző iskolák igazgatóinak figyelmét, hogy a 

szakképzési évfolyamokon történő csoportindítás feltétele a minimális 10 fő tanuló 
beiratkozása az adott szakképző csoportba.  

 
5./  A Képviselő-testület kifejezi azon határozott szándékát, hogy a 2012/2013. tanévtől 

kezdődően a városban és a kistérségben működő egészségügyi alap- és szakellátások 
megfelelő színvonalának biztosítása érdekében a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és 
Szakközépiskolában (Továbbiakban: szakközépiskola) újra kívánja indítani az 



egészségügyi szakmacsoportos oktatást felmenő rendszerben, szakközépiskolai és 
szakképzési évfolyamokon, illetve megfelelő társadalmi igény esetén felnőttképzési 
formában.  
 
Az egészségügyi szakmacsoportos oktatás megalapozott indítása érdekében a 
Képviselő-testület az alábbi feladatokat határozza meg: 
 
a) Munkaerő-piaci helyzetfelmérést kell végezni a városi és térségi egészségügyi alap- 

és szakellátás terén tevékenykedő intézmények és szervezetek körét érintően. 
       Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 
       Határidő: 2010. december 31. 
 
b) Tájékoztatni szükséges a város és vonzáskörzete 5 – 7. évfolyamos általános iskolás 

diákságát és azok szüleit a bevezetésre tervezett egészségügyi szakközépiskolai 
oktatás és szakképzés nyújtotta lehetőségekről, az egészségügyi pályában rejlő 
lehetőségekről, ezáltal növelni kell e szakképesítés iránt megnyilvánuló érdeklődés 
szintjét. 

       Felelős: Vadkerty Róbert igazgató 
       Határidő:  2011. március 31. 
 

c) A szakközépiskola vezetői, tantestületének tagjai, a kórház ápolási igazgatója és 
humánerőforrás menedzsmentje, valamint a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Osztályának köztisztviselői által kimunkálandó ismeretterjesztő 
anyagoknak, prospektusoknak az érintett családokhoz történő eljuttatásával, az 
egészségügyi pályában rejlő lehetőségek megismertetését célzó előadások 
megtartásával inspirálni kell a pályaválasztás előtt álló szülőket és gyermekeiket 
annak érdekében, hogy újra vonzóvá váljon az egészségügyi szakmai ismeretek 
elsajátítása a térségben. 

       Felelős: szakközépiskola és egészségügyi intézmények igazgatói, 
            Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
       Határidő: 2012. február 28. 
 

d) Szakmai kezdeményező lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakképzés visszanyerje elismertségét helyi és regionális szinten, az 
egészségügyi szakmák bekerüljenek a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 
által kiemelten támogatott szakmák közé, valamint a Nógrád Megyei Szakképzés-
szervezési Társulás beiskolázási döntései között prioritásként kerüljenek azok 
meghatározásra. 
Felelős:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő:   2011. március 31. 

 
e) Megfelelő szintű szakmai együttműködést kell kialakítani azokkal az intézményekkel 

és szervezetekkel, amelyek Nógrád megye, esetleg az ország más területein 
egészségügyi szakképzésében tradicionálisan vannak jelen. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  Vadkerty Róbert igazgató 
Határidő: a beiskolázás során folyamatosan 

 
 

f) A városi és a térségi nevelési oktatási intézmények 5 – 7. évfolyamos tanulói és 



szülei körében felmérést kell végezni a bevezetendő egészségügyi szakmai képzés 
iránt megnyilvánuló tényleges igények vonatkozásában 
Felelős:  Vadkerty Róbert igazgató 
Határidő:  2011. június 15.    

 
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a nevelési-oktatási intézmények igazgatóit, hogy a 

határozat mellékeltében engedélyezett továbbtanulási lehetőségekről tájékoztassák az 
érintett diákokat és szüleiket, azzal a figyelem felhívással egyetemben, hogy a 
szakiskolai és szakképzési évfolyamokon a felvételi eljárás lefolytatása során a 
jelentkezők és beiratkozók számának függvényében az intézmény fenntartója fenntartja 
a jogot a beiskolázási keretszámok megváltoztatására, a ténylegesen elindítható 
osztályok, szakmacsoportok és szakmák tanulói jelentkezések ismeretében történő 
meghatározására. 

Felelős: a középiskolák igazgatói 
Határidő: 2011. július 15. 
=========================================================================     
 
4. a.)Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásához 
         Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
Csach Gábor alpolgármester köszönti Páris Mariannát, a belső ellenőrzés csoportvezetőjét. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése, vagy véleménye. 
 
Lombos István biz. elnök: A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést. Nem 
volt könnyű feladat az anyag áttanulmányozása. Úgy látjuk, hogy nagy munkát kell végezni, ha 
ezt a tervet végig kívánja vinni a belső ellenőrzés.  Ehhez jó munkát kívánok. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 
igen szavazattal elfogadott. 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
202/2010. (X.28.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 

foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltakat folyamatosan kísérje 

figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:     dr. Tőzsér Zsolt  jegyző 

========================================================================= 
     
4. b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költ- 

ségvetési szervek 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervéhez  
           Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző  
 
Csach Gábor alpolgármester megkérdezi az előterjesztőt és a testület tagjait, hogy van-e 



kiegészítés, vagy vélemény.  
Elmondja, hogy személyesen sajnálja, hogy a kistérséghez kellett áttenni a belső ellenőrzést, 
mivel nem lett a létszám kiegészítve emiatt. Véleménye szerint általában a kistérség belső 
ellenőrzésének működése sem volt elég jó, a Polgármesteri Hivatal keretén belül akár egy külön 
osztályszerkezettel is jobban lehetne működtetni. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 
igen szavazattal elfogadott. 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
203/2010. (X.28.)  h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának  
2011-2015. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 

foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011-2015. évekre 
vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a stratégiai tervben foglaltakat folyamatosan 

kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:    Dr. Tőzsér Zsolt  jegyző 

========================================================================= 
   
5. a.)Előterjesztés a humán papíllómavírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormány-

zati támogatásról  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e vélemény, vagy 
kiegészítés. 
 
Lombos István biz. elnök: Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és úgy látjuk, hogy 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának ehhez az oltáshoz való hozzájárulása attól függ, 
hogy a költségvetés miként alakul. Kizárólag a balassagyarmati 6. osztályos lány tanulók 
beoltására kerül sor. Véleményem szerint az oltás költsége nem éri el az 1 millió Ft-ot. Ettől a 
javaslattól nagyobb mértékű eltérést nem javasolok, esetleg az önkormányzat jövő évi 
költségvetésének tárgyalásánál lehet erre visszatérni.  
Javasolom az előterjesztést gesztus értékűnek tekinteni és elfogadni. 
 
 Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
204/2010. (X. 28.)  h a t á r o z a t a 

a humán papíllómavírus elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 6. 
évfolyamos leányok humán papíllómavírus elleni védőoltásának biztosítását. A védőoltás 
beadásának költségeihez a 2011. évi költségvetésében a védőoltások költségének 20%-
ával járul hozzá, a balassagyarmati lakóhellyel rendelkező tanulók részére 

 



2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

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

5. b.) Előterjesztés a város egyes területeinek dohányzásmentes övezetté való nyilvánítá- 
    sára 
   Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester elmondja, hogy fontos a fiatalok tekintetében a dohányzás elleni 
propagandára válaszul meglépni a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Huszár Péter biz. elnök: Komoly aggályaim vannak a rendelet-tervezet elfogadásával és annak  
végrehajtásával. Tudjuk, hogy az iskolák közelében, 200 méteres körzetben nem lehet 
dohányozni, mégis dohányzás folyik a középiskolák környékén. Ennek betartása emiatt is 
aggályos.  Ki kell dolgozni olyan szankciókat, amelyek betarthatóak lesznek. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Balassagyarmat Város Önkormányzata ilyen rendeletet még nem 
alkotott.  Korábban az alkoholfogyasztás tiltása eredményes volt, rendőrség szerint meg is szűnt 
a közterületeken.  
Decemberben lehet alkotni egy olyan rendeletet, hogy - ingatlan nyilvántartás alapján - a 
játszótereken és játszótérnek nem minősülő területeken ne lehessen dohányozni. 
 
Lombos István biz. elnök: Egyetértek Huszár Péter képviselőtársammal, az elhangzottakban. 
2012. december 31-i határidőt javasolok a rendelet bevezetésére. Nem látom célszerűnek előbbi 
határidőt adni. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A Civitas Fortissima tér esetében a dohányzásmentesítés 
bevezetése a tér rendbetételének befejezésekor volna célszerű.  
Javasolom elfogadni a határozati javaslatot az eredeti változatában és a decemberi testületi 
ülésen térünk vissza erre a kérdésre.  
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 
igen szavazattal elfogadott. 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
205/2010. (X. 28.)  h a t á r o z a t a 

a város egyes területeinek dohányzásmentes övezetté való nyilvánításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
2010. decemberi ülésére gondoskodjon rendelet-tervezet előterjesztéséről a város egyes 
területeinek dohányzásmentes övezetté való nyilvánításáról az alábbi elemekkel: 

 
- dohányzásmentes övezetnek minősüljön:  

-  játszótérként nyilvántartásba vett közterületek; minden olyan közterület ahol 
játszótéri eszközök találhatók (az érintett közterület ingatlan-nyilvántartási 
besorolásától függetlenül) 

-   városközpont rekonstrukció befejezését követően a megújult Civitas Fortissima 
tér. 

 
       - szabálysértési tényállás kerüljön megfogalmazásra. 



 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2010. decemberi testületi ülés 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

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

6. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e vélemény, vagy 
kiegészítés. 
 
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
35/2010.(X.29.) önkormányzati  r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2003.(II.28.) önkormányzati  r e n d e l e t  kiegészítéséről 

( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi) 
=========================================================================     

 
7. Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk 

rendjéről szóló 4/2004.(I.23.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester elmondja, hogy a kitüntetések adományozásáról szóló rendelet 
módosítására azért kerül sor, mert nincs részletesen leszabályozva a rendeletben az, hogy a „Jó 
tanuló, jó Sportoló”díjban ki részesülhet. 
 
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

36/2010.(X.29.) önkormányzati  r e n d e l e t e 
az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló  

4/2004. (I.23.) rendelet m ó d o s  í t á s á r ó l 
                                 ( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi) 
========================================================================= 
 
8. Beszámoló az ÁSZ vizsgálat megállapításairól  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
  
Csach Gábor alpolgármester megkérdezi a pénzügyi osztály vezetőjét és az aljegyzőt, hogy 
van-e kiegészítés a beszámolóhoz. 
 
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az ÁSZ vizsgálat eredményéről 
szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
     

 



Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
206/2010. (X. 28.)  h a t á r o z a t a 

a 2010. évi Állami Számvevőszék ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv 
elfogadásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 

foglalt tartalommal elfogadja a 2010. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzéshez 
kapcsolódó intézkedési tervet. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
Határidő: 2010. november 30. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
 
9. Előterjesztés Dr. Megyery István emlékére emléktábla elhelyezésére 
 
Csach Gábor alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd hozzászólás hiányában 
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott ( Siket Béla 
képviselő nincs jelen a szavazáskor). 

  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
207/2010. (X.28.)  h a t á r o z a t a 

Dr Megyery István Cs. és  Kir. Kamarás, M. Kir. Koronaügyész – helyettes emlékére 
emléktábla elhelyezéséről 

 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárulását adja, hogy a 
Magyar Köztársaság Ügyészsége Dr. Megyery István emlékére emléktáblát helyezze el a 
Nógrád Megyei Cégbíróság ( 2660. Balassagyarmat, Köztársaság tér 4. szám alatti) épületén az 
alábbiak szerint: 
- az emléktábla süttői vörös márványból készül, melyen arany betűkkel az alábbi felirat 
olvasható: 

Dr. MEGYERY ISTVÁN 
(Vasmegyer, 1859 – Budapest, 1931 ) 

 
CS. ÉS KIR. KAMARÁS, 

M.KIR.KORONAÜGYÉSZ – HELYETTES, 
JOGI ÍRÓ EMLÉKÉRE 

AKI ÜGYÉSZI PÁLYAFUTÁSÁT 
BALASSAGYARMATON KEZDTE. 

 
Állíttatta: 

A Magyar Köztársaság ügyészsége, 
2010. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Főügyészségnek a 
döntésről való kiértesítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2010. október 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester   
========================================================================= 

 



10. Vagyoni ügyek: 
a.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Önkormányzattal történő Balassagyarmat, Patvarci  

u. 2.,2/A. szám alatti épületek beruházási és felújítási munkáinak elvégzéséről 
szóló megállapodás megkötéséről szóló 148/2010.(VIII.19.) határozat módosítására 

            Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 Csach Gábor alpolgármester: Mindhárom bizottság a „B” változatot támogatta.  
 
Lombos István biz. elnök: Javasolom, hogy a polgármester úr konzultáljon ez ügyben a 
megyével, mivel bármilyen beruházás esetén a megyei önkormányzat és városi önkormányzat 
közös teherviselése nehézkes. A vagyonhoz való ragaszkodás miatt a karbantartás és felújítás 
bonyodalmas. Több intézmény tekintetében is hasonló döntés született és a következő fél évben 
is egymásra vagyunk utalva. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a „B” változattal, melyet a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
208/2010. (X.28.) határozata 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 2., 2/A szám alatti épületek beruházási és felújítási munkái 
költségeinek viseléséről szóló megállapodást jóváhagyó 148/2010.(VIII.19.) határozatnak - 

a Nógrád Megyei Önkormányzattal által kezdeményezett - módosításáról  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 148/2010.(VIII.19.) határozat 

alapján, a Balassagyarmat, Patvarci u. 2., 2/A szám alatti épületek beruházási és felújítási 
munkáinak elvégzéséről szóló, a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás 
módosításának kezdeményezését nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a Patvarci u. 2. szám 
alatti ingatlanon elvégzett munkák költségei utólagosan merültek fel. 

     Az alap-megállapodás 8/c. pontja szerinti előzetes egyeztetés nem történt meg. 
 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is a 148/2010.(VIII.19.) 

határozat mellékletét képező megállapodás tervezet 2. és 3. pontjában rögzített munkarészek 
tényleges költségei 50%-ának megfizetését tartja magára nézve kötelezőnek.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségek intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
 
     
10.b.)Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A. szám alatti, 438 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítására 
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Csach Gábor alpolgármester: Megkérdezem, hogy van-e kiegészítés, vélemény, vagy módosító 
javaslat az előterjesztéshez? 
  
Lombos István biz. elnök: Pénzügyi Bizottság ülésen vita volt, de támogatta a bizottság a 
pályázat útján történő elidegenítést, mert az önkormányzatnak szüksége van bevételre. Mi ezzel 
is egyetértünk. 
 



Csach Gábor alpolgármester: A vagyoneladásból fejlesztési kiadások finanszírozása fog 
történni. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal elfogadott. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

209/2010. (X.28.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A szám alatti 438 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi 

u. 8/A szám alatti 438 hrsz-ú 635 m2 alapterületű lakóház, udvar megnevezésű ingatlant a 
megtekintett állapotban, pályázati eljárás keretében - versenytárgyalás útján - elidegenítésre 
meghirdeti az alábbi feltételekkel: 

a) az ingatlan induló vételára 8.000.000.-Ft +25% Áfa összesen: 10.000.000.-Ft, 
b) licitlépcső: 50.000.-Ft, 
c) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
d) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 
15/2007.(IV.27.) rendelet 1.számú mellékletében foglaltak szerinti pályázat kiírására és a 
pályázati eljárás lebonyolítására. 
Amennyiben az első pályázat eredménytelen, úgy két alkalommal ismét meg kell hirdetni az 
ingatlan elidegenítését. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új 
döntést hoz az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: a pályázat kiírására 2010. november 15. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 
========================================================================= 
 
10.c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 1835/113 hrsz és az 1835/114 hrsz-ú ingatlanok 

(Springa-domb) hasznosítására 
       Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: Versenytárgyalás útján kívánja az önkormányzat a két ingatlant 
hasznosítani.  
 
Moór Mátyás: Az előterjesztésben szerepel, hogy vízelvezetési szolgalom van bejegyezve. A 
Földhivatalnál az átvezetést kezdeményezni tudjuk a 1835/110 és 112-es hrsz-ú sávra, így ez 
sem fogja terhelni az eladásra kijelölt területet. A gázvezeték áthelyezése nem lehetséges, de a 
fővezeték az érintett területek alól ki fog kerülni. 
 
Csach Gábor: 2003. évi adás-vétel meghiúsulása - pereskedés miatt - 7 év után kerül 
rendezésre ez a terület, de a piaci viszonyok azóta megváltoztak. Reméljük, hogy még a 4 év 
alatt sikerül értékesíteni ezt a területet. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 
igen szavazattal elfogadott ( a szavazás előtt Siket Béla képviselő visszaérkezett). 
 



Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2010.(X.29.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, 1835/113 és 1835/114 hrsz-ú ingatlanok (Springa-domb) 
hasznosításáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében, 

versenytárgyalás útján kívánja elidegeníteni az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Balassagyarmat 1835/113 és 1835/114 hrsz-ú ingatlanokat alábbi feltételekkel: 

 
- induló ár: bruttó 86.000.000.-Ft, 
- az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
- fizetés módja: egyösszegben, a szerződéskötéssel egyidejűleg,  
- a 1835/113 hrsz-ú ingatlant gázvezetési szolgalmi jog terheli, 
- mindkét ingatlan Patvarci út felőli végén biztosítani kell a vezetékjogot a meglévő 20 kV-

os elektromos légvezeték fennmaradásához, 
- az ajánlattevőnek vállalnia kell a további telekalakítás költségeit,  
- az ingatlanok beépítése Balassagyarmat Város Szabályozási tervében meghatározottak 

szerint történhet, amennyiben a pályázati eljárás nyertesének a terület beépítésével 
kapcsolatos elképzelései eltérnek a jelenlegi szabályozási tervtől, abban az esetben a 
tervmódosítás költségei a leendő vevőt terhelik, 

- az ingatlanok közműveinek kiépítése a vevő feladata és költsége.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. (IV.27.) rendelet 1. számú mellékletében 
foglaltak szerinti kiírására, illetve több ajánlat beérkezése esetén a versenytárgyalás 
lefolytatására. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben érvényes ajánlat 

érkezik a pályázati kiírásra, és az eljárás eredményes, úgy a pályázati eljárás nyertesével az 
adás-vételi szerződést kösse meg.  

 
4./ Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell 

ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek a Képviselő-testület új döntést hoz az 
ingatlanok hasznosítására vonatkozóan. 

Határidő:  az első pályázat kiírására: 2010. november 15. 
Felelős:    a 2./ és 4./ pontban     Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                 a 3./ pontban      Medvácz Lajos polgármester 
=========================================================================     
 
11. Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

 
Csach Gábor alpolgármester: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
szociális helyzet alapján, a Pénzügyi Bizottság pedig költségalapon javasolja a lakást bérbe 
adni. 
Huszár Péter biz. elnök: GVKB az „A” változatot javasolja elfogadni, mivel a 95 m2-es lakást  
több próbálkozással sem tudtuk értékesíteni. Korábban a kórház igényelte ezt a lakást  
szakember elhelyezés címén, de ők sem tudták fenntartani. 
Két-három gyermekes családok jelentkezését várjuk, ezért a bizottság szociális alapon javasolja 
bérbe adni. 



 
Csach Gábor alpolgármester: Én nem támogatom a szociális alapon történő meghirdetést, mert 
olyan jövedelműek nyerhetnek, akik a későbbiekben majd nem tudják fizetni a lakbért. 
A Dózsa u. 39-ben vannak elrettentő körülmények is, ezért sem tartom helyesnek, hogy 
szociális alapú bérbeadással legyen a lakás meghirdetve.  
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „A” változatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 6 
nem és 1 tartózkodás mellett nem fogadott el. 
 
Szavazásra bocsátja a „B” változatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a már elfogadott „B” változattal, melyet a Képviselő-
testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
     

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
211/2010. (X. 28.) határozata 

a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti  
lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa 

Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti 95 m2 alapterületű összkomfortos lakásra az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. 
(VI. 30.) rendelet 4. §-ban foglaltak szerint - költségalapú lakbérrel történő bérbeadás 
jogcímén - pályázatot ír ki. 

 
2. Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell 

ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az 
ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: A pályázat kiírására 2010. november 15.  
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
 
12. Előterjesztés Bercsényi u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában benyújtandó 

felterjesztésre 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester: A Szondi György iskola létszámcsökkenése és átszervezés okán 
kerül sor a javaslatra, melyet a megyei bíróság és a megyei ügyészség is támogat. 
Több kérdésben folytatunk tárgyalásokat a Kormánnyal, a szlovákiai tanulók ügyében és egyéb 
okból is. 
Lombos István biz. elnök: Remélem, hogy nem lesz felesleges ez a javaslat, mivel a városi- és 
megyei ügyészség épületéhez is közel van ez az ingatlan.  
Bár nem lehet tudni, mert a megyei rendőrkapitányság sem lett Salgótarjánból a városba 
áthelyezve, pedig ez is jó lett volna a városi- és megyei ügyészségnek. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 
igen szavazattal elfogadott.   



Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
212/2010. (X.28.)  h a t á r o z a t a 

a Bercsényi utca 3. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában benyújtandó 
felterjesztésről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról  

szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§-a alapján felterjesztéssel él az Országos Igazságügyi 
Tanácshoz, a Legfőbb Ügyészséghez valamint a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumhoz a Balassagyarmat, Bercsényi u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása 
tárgyában és javasolja az érintett ingatlan megvásárlását, a Nógrád Megyei  és a 
Balassagyarmati Városi Bíróság, továbbá a Nógrád Megyei Főügyészség és a 
Balassagyarmati Városi Ügyészség elhelyezése érdekében. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. november 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
 
Medvácz Lajos polgármester a temetésről visszaérkezett, ezért a következő napirendi pont 
tárgyalásánál az alpolgármester az ülés vezetését átadja. 
========================================================================= 
 
13.  Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosítására   

Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző  
 
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e módosítása, vagy 
kiegészítése a napirendi ponthoz.  
 
A polgármester hozzászólás és kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 1. határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

213/2010. (X. 28.)  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 preambulumát az alábbi szövegre módosítja: 
 
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot 
adja ki:” 

 
2) Az alapító okirat 7., 14., 15., 17. pontja hatályát veszti. 
 
3) Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció 

szerint” című 8. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” 
elnevezésre változik. 



 
4) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjában felsorolt 

TEÁOR kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki: 
 

 TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 

 
5) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjának táblázatában 

a „2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó 
szakfeladat-számok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. 
Ezzel logikai összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 
13. pont táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és 
szakfeladat-számokkal egészül ki: 

 
TEÁOR  Szakfeladat Szakfeladat-szám 
TEÁOR 8559 Iskolarendszeren kívüli nem 

szakmai oktatás 
855931 

TEÁOR 8560 Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység* 

856011 

TEÁOR 6820 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

682002 

TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 811000 
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, 
külön megállapodás alapján. 
 
6) A határozat 1-5. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba. 
 
7) A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 154/2010. (VIII. 

19.) határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
8) 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. október 31. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

214/2010. (X. 28.)   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 preambulumát az alábbi szövegre módosítja: 
 



 „Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot 
adja ki:” 

 
2) Az alapító okirat 8., 14., 15., 17. pontja hatályát veszti. 
 
3) Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció 

szerint” című 9. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” 
elnevezésre változik. 

 
4) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjában felsorolt 

TEÁOR kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki: 
 
 TEÁOR 7710 Gépjárműkölcsönzés 
 TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
 TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés 
 TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 

 
5) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjának táblázatában 

a „2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó 
szakfeladat-számok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. 
Ezzel logikai összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 
13. pont táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és 
szakfeladat-számokkal egészülnek ki: 

 
TEÁOR Szakfeladat Szakfeladat-szám 

TEÁOR 5590 Kollégiumi szálláshelynyújtás 
közoktatásban tanulók számára 

559011 

TEÁOR 5590 Egyéb m.n.s. szálláshely-
szolgáltatás 

559099 

TEÁOR 5629 Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás 562920 
TEÁOR 8559 Nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók 
kollégiumi externátusi nevelése 

855921 

TEÁOR 7710 Személygépjármű kölcsönzése 771100 
TEÁOR 5520 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 552001 
TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés 562100 
TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 811000 

 
6) A határozat 1-5. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba. 
 
7) A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 153/2010. (VIII. 

19.) határozatot hatályon kívül helyezi. 
 



8) 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. október 31. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
215/2010. (X. 28.)  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 
preambulumát az alábbi szövegre módosítja: 

 
        „Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot 
adja ki:” 

 
2) Az alapító okirat 8., 15., 16. és 18. pontja hatályát veszti. 
 
3) Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció 

szerint” című 9. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” 
elnevezésre változik. 

 
4) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjában felsorolt 

TEÁOR kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki: 
 

 TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 TEÁOR 4771 Ruházati kiskereskedelem 
 TEÁOR 4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 
 TEÁOR 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
 TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés 
 TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
 TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
 TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 
 

5) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjának táblázatában 
a „2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó 
szakfeladat-számok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. 
Ezzel logikai összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 



14. pont táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és 
szakfeladat-számokkal egészülnek ki: 

 
 

TEÁOR Szakfeladat Szakfeladat-szám 
 
TEÁOR 8559 

Iskolarendszeren kívüli nem 
szakmai oktatás 

855931 

Iskolarendszeren kívüli szakmai 
oktatás 

855932 

TEÁOR 5629 Munkahelyi étkeztetés 562917 
TEÁOR 4771 Ruházati kiskereskedelem 477100 
TEÁOR 4772 Lábbeli-, bőráru-

kiskereskedelem 
477200 

TEÁOR 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb 
háztartási cikk kiskereskedelme 

475900 

TEÁOR 5621  Rendezvényi étkeztetés 562100 
TEÁOR 6820 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
682002 

TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 811000 
TEÁOR 5520 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 552001 
TEÁOR 8560 Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások 
856091 

TEÁOR 8560 Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység* 

856011 

*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, 
külön megállapodás alapján. 

 
6) A határozat 1-5. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba. 
 
7) A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 156/2010. (VIII. 

19.) határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
8) 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. október 31. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 4. határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
     

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
216/2010. (X. 28.)  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 
preambulumát az alábbi szövegre módosítja: 



 
 „Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot 
adja ki:” 

 
2) Az alapító okirat 7., 14., 15. és 17. pontja hatályát veszti. 
 
3) Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció 

szerint” című 8. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” 
elnevezésre változik. 

 
4) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjában felsorolt 

TEÁOR kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki: 
 

 TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 
 TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 
5) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 13. pontjának táblázatában 

a „2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó 
szakfeladat-számok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. 
Ezzel logikai összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 
13. pont táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és 
szakfeladat-számokkal egészülnek ki: 

 
TEÁOR Szakfeladat Szakfeladat-szám 

 
TEÁOR 8559 

Iskolarendszeren kívüli szakmai 
oktatás 

855932 

Iskolarendszeren kívüli nem 
szakmai oktatás 

855931 

TEÁOR 6820 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

682002 

TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 811000 
TEÁOR 8560 Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások 
856091 

TEÁOR 8560 Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység* 

856011 

*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, 
külön megállapodás alapján. 

 
6) A határozat 1-5. pontjában részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba. 
 
7) A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 155/2010. (VIII. 

19.) határozatot hatályon kívül helyezi. 
 



8) 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. október 31. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 5. határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

217/2010. (X. 28.)  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 preambulumát az alábbi szövegre módosítja: 

 
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot 
adja ki:” 

 
2) Az alapító okirat 8., 15., 16., és 18. pontja hatályát veszti. 
 
3) Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció 

szerint” című 9. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” 
elnevezésre változik. 

 
4) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjában felsorolt 

TEÁOR kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki: 
 

 TEÁOR 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

 
 

5) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjának táblázatában 
a „2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az ahhoz tartozó 
szakfeladat-számok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész törlésre kerülnek. 
Ezzel logikai összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően módosítandók. Egyidejűleg a 
14. pont táblázatában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel és 
szakfeladat-számokkal egészülnek ki: 

 
 

TEÁOR  
 

Szakfeladat 
2010. január  1-
jétől hatályos 

szakfeladat-szám 



 
TEÁOR 8559 

Iskolarendszeren kívüli szakmai 
oktatás 

855932 

Iskolarendszeren kívüli nem 
szakmai oktatás 

855931 

TEÁOR 6820 Lakóingatlan bérbeadása 682001 
TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 811000 
TEÁOR 8560 Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások 
856091 

TEÁOR 8560 Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység* 

856011 

TEÁOR 5520 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 552001 
*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, 
külön megállapodás alapján. 
 
6) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 14. pontjának táblázatából 

a „Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati 
költségvetési szervnél 850001” szövegrész törlésre kerül. 

 
7) A határozat 1-6. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba. 
 
8) A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 152/2010. (VIII. 

19.) határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
9) 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. október 31. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 6. határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
218/2010. (X. 28.)  h a t á r o z a t a 

a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi 
Sportintézmények (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának preambulumát az alábbi 
szövegre módosítja: 

 
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított 
hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az 
alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:” 

 
2) Az alapító okirat 6., 10., 11., és 13. pontja hatályát veszti. 

 



3) Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkció szerint” című 7. pontjának elnevezése „A költségvetési szerv gazdálkodási 
jogköre” elnevezésre változik. 

 
4) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 9. pontjában felsorolt 

TEÁOR kódok és tevékenységek az alábbiakkal egészülnek ki: 
 

 TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás 
 TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 

 
5) Az alapító okirat „A költségvetési szerv alaptevékenysége” című 9. pontjának 

táblázatában a „2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-szám” szövegrész, az 
ahhoz tartozó szakfeladat-számok, valamint a „2010. január 1-jétől hatályos” szövegrész 
törlésre kerülnek. Ezzel logikai összefüggésben a táblázat cellái is megfelelően 
módosítandók. Egyidejűleg a 14. pont táblázatában felsorolt alaptevékenységek az 
alábbi tevékenységekkel és szakfeladat-számokkal egészülnek ki: 

 
 

 
 

 
 
 

 
6) A Képviselő-testület az Intézmény alapító okiratának 20. pontjában „Az intézmény 

rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú ingatlanok” között 
felsorolt „2660 Balassagyarmat, Ady Endre u. 27., hrsz. 46; 1247 m2 földterület, amelyből 
64 m2 a központi iroda” szövegrészt az alábbira módosítja: 

 
 2660 Balassagyarmat, Ady Endre u. 27., hrsz. 46/2; 757 m2 ingatlan 

 
7) A határozat 1-6. pontjaiban részletezett módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésével lépnek hatályba. 
 
8) 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. október 31. 

            Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
========================================================================= 
     
14.   Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Fórum Cselekvési Tervének jóváhagyására  
         Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése, vagy 
módosítása a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
TEÁOR  

 
Szakfeladat 

Szakfeladat-szám 

TEÁOR 5530  Kempingszolgáltatás 553000 
TEÁOR 6820 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
682002 

TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés 811000 



 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

219/2010. (X. 28.)  h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Esélyegyenlőségi Fóruma Cselekvési Tervének jóváhagyásáról 

 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi 
Fórum 2010. szeptember 30-ától 2011. szeptember 30-áig tartó időszakra szóló 
Cselekvési Tervét a mellékelt tartalommal jóváhagyja.  

 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Esélyegyenlőségi Fórum működését 

kísérje figyelemmel, és a Cselekvési Tervben foglalt feladatok megvalósulásának 
állapotáról 2011. szeptember 30-át követően tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
Határidő: 2011. december 31. 

            Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
 
15. Előterjesztés a balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó  

laktanyájának felújítása tárgyú pályázat visszavonására 
   Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előzményeket. Elmondja, hogy olyan információ került 
a birtokában, hogy ha az önkormányzat ebben a pályázatban részt venne, akkor már nem volna 
lehetőség arra, hogy a következő években egy új tűzoltólaktanya épülhessen pályázati 
pénzekből. Ezt a tényt jelezte az új tűzoltóparancsnoknak is, ezért került a testület elé a pályázat 
visszavonásával kapcsolatos határozati javaslat. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2010. (X. 28.)  h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának felújítása 

tárgyú pályázat visszavonására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázati felhívására benyújtott, a balassagyarmati 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanyájának felújítása tárgyú pályázatát. 

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

Határidő: 2010. november 3. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
     
16. Előterjesztés a Dr. Váradi Erzsébet Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő 

megbízási szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: A 4. számú felnőtt háziorvos kezdeményezésére született a 
megállapodás-tervezet. Megkérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy van-e kiegészítése a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban? 



Selmeczi Zoltán: A megbízási szerződés-tervezet 8. pontját javasolom módosítani, mivel nem 
vizsgáltuk felül a többi háziorvossal kötött megbízási szerződést. Eddig a GAMESZ szállította a 
veszélyes hulladékot a rendelőkből. A doktornővel sem teszünk negatív megkülönböztetést, 
ezért javasolom a 8. pont utolsó francia bekezdésében a "megbízott" szót átírni „megbízó”-ra.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a megbízási szerződés-tervezet módosítását – a 8. pont 
utolsó francia bekezdésében -, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
     
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a már elfogadott módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
221/2010.(X.28.)  h a t á r o z a t a 

a Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
megkötendő megbízási szerződés elfogadásáról  

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az 

egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében a IV. számú körzet felnőtt háziorvosi 
feladatainak ellátásával megbízza a Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (Rövidített nevén: Dr. Váradi Erzsébet Kft.), melynek 
képviseletében Dr. Váradi Erzsébet személyes közreműködőként köteles az általa korábban 
egyéni vállalkozóként ellátott háziorvosi feladatokat végezni.  

 
2./ A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja az Önkormányzat 

és a Dr. Váradi Erzsébet Kft. között megkötendő MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-t. 
 
3./ A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az Önkormányzat és Dr. Váradi 

Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal megkötött, a 38/1995.(II.21.) számú 
határozattal elfogadott, valamint az azt módosító 107/1996.(V.7.), 160/1997.(X.21.), 
valamint a 229/2001 (XII.20.) határozatokkal módosított megbízási szerződést. 

Határidő: 2010. október 29. (a megbízási szerződés aláírására) 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
========================================================================= 
     
17. Egyebek: 
 
Képviselői felszólalások 
 
Huszár Péter biz. elnök: Moór Mátyás főépítész úrnak szeretnék kérdést feltenni. A 
csapadékvíz elvezetése az északi városrész rendezési tervében már ki van dolgozva, és a 
csatornákat ki kell tisztítani. Ez ügyben még ebben az évben lehet-e előrelépést tenni? 
Véleményem szerint a tavaszi olvadásnál nagy gond lesz, ha nem teszünk semmit. 
  
Moór Mátyás: Pontosítok, az északi városrész csapadékvíz elvezetési tervei elkészültek, 
amihez a legsürgetőbb tennivalók már idén megvalósulhatnak. A következő évi költségvetésbe 
pedig be lehet tervezni a beruházást és a 2O11. évi fejújítási összeget ehhez igazítjuk. Idén már 
nincs sok lehetőség, mivel csak a hiány terhére lehetne költekezni.  
Véleményem szerint az enyhe időben, még közmunka lehetőséggel tudunk javítani a 
csapadékvízelvezető-rendszeren, és a jövő évtől lehet érdemileg megoldani a kialakult 
helyzetet. 
 



Huszár Péter biz. elnök: A Felsőmalom utcában egy szikkasztó árok hiányzik, ennek 
nyomvonalát ki lehet-e jelölni a közeljövőben? Bár terveket még nem láttam erre vonatkozóan. 
A Bíró János utcában van ilyen, de az átvezető árkokat betömték, vagy összetörtek az átvezető 
csövek. Az ott élő idős lakosság ezt nem tudja önerőből megoldani. Főépítész urat kérem egy 
bejárásra, hogy az ott lakóknak segítsünk ezzel. 
 
Moór Mátyás: A bejárás meg fog történni.  
 
Lombos István biz. elnök: Az alpolgármester úr szavaira volna egy megjegyzésem. A 
belsőellenőrzés egy önálló osztályon belül nem tudom, hogy jobb volna-e, a 29 településsel 
jobban szerveződne-e? 
A polgármester úr ismertette a lomtalanítást. Kérdésem, hogy milyen lomtalanítás az, hogy 
mindenki saját maga vigye el a cuccait a kijelölt hulladékudvarba? 
Eddig a lomtalanítás úgy történt, hogy ki volt jelölve körzetenként egy olyan hely, ahonnan a 
Városüzemeltetési Kft. elszállította a lomot. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Sajnos nem tudunk teljes körűen lomtalanítást végezni és ez a 
program is a Zöldhíd program részeként valósulhat meg. A Hulladékudvar kialakítása kapcsán 
kerül sor arra, hogy a háztartási hulladékon kívül - engedély beszerzése után - be lehet szállítani 
a telepre veszélyes hulladékot is, pl. monitort, nyomtatót stb.  
Most ennek a próbája zajlik, hogy a meglévő hulladékudvarba szállítsa be a lakosság a megunt 
bútorait, vagy háztartásban felgyülemlett egyéb lomot.  
Sajnos a korábbi lomtalanításnál széthordták a hulladékot és a kijelölt területek helyreállítása az 
önkormányzatnak több millió forintjába került. Most ezt az akciót megszervezzük, amely a 
lakosságnak nem kerül semmibe.  
 
Pulay László: Tájékoztatom a testületet arról, hogy a KDNP tartott ülést és ott adtak 
felhatalmazást arra, hogy felkérjem a testület tagjait, hogy a devecseri és kolontári tragédia miatt 
a Képviselő-testület és a város önkormányzata gyűjtsön össze pénzt. Erre a szomorú 
körülményre oda kell figyelni, segítsünk valamelyik településnek.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Már mi is gondolkodtunk ezen, csak a gyűjtés formáját kell 
kialakítani. 
 
Csach Gábor alpolgármester: 2002-2003-ban a Lombos István vezette önkormányzat és 
Képviselő-testület hozta meg azt a döntést, hogy csatlakozva a Zöld híd programhoz, hogy a 
lomtalanítás nem a város teljes hulladékkal történő lerakásával történik majd, hanem 
hulladékudvar lesz kialakítva. Most az első alkalom lesz, amely konfliktusokkal fog járni és ha 
majd a hulladékudvar meg fogja kapni a veszélyes hulladék elhelyezésére is az engedélyt,  
akkor oda lesz szállítva minden olyan hulladék, amely lomnak számít. Ez egy európai módszer. 
Sajnos a Zöldhíd program még nem indul be teljesen. 
Huszár Péter elnök úrnak válaszolva, a jövő évtől meg tudjuk oldani az északi városrész 
csapadékvíz elvezetési problémáját. 
 
Siket Béla: Több helyen a városban eltűntek az útjelző táblák, ennek pótlását kérem, mert 
balesetveszélyes a helyzet. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A hivatal munkatársai félévenként ellenőrzik a közlekedési 
táblákat. Sajnos hetente kellene ellenőrizni, pedig már nem is alumíniumból készülnek. 
 
Lombos István biz. elnök: Nem támogatom a városvezetés azon álláspontját, hogy a belső 



ellenőrzés az önkormányzathoz kerüljön, akár osztályszerkezetbe sorolva. Ezt azért is mondom, 
hogy az önkormányzat vezetése ne vállaljon fel olyan feladatot, amivel saját magának plusz 
gondot és támadási felületet okoz.   
 
Évek óta nem volt lomtalanítás. A Zöld programot nem lehetett kihagyni, nem tudom, hogy miért 
húzódott el a program. Mi a város lakosságának érdekeit képviseljük mindannyian.  
Nem akarom a város költségvetését még jobban megterhelni, de a város lakossága igényli a 
lomtalanítást. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Holnap 17.00 órakor a Városháza dísztermébe várom 
képviselőtársaimat a 20 éves önkormányzatiság megünneplésére. 
 
========================================================================= 
A 18. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
18/A jegyzőkönyv tartalmazza. 
========================================================================= 
 
 
                                                                     K.m.f. 
   
 
 
                 /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
                     polgármester                                                                    jegyző       
 


