Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.
december 23-án 10.00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos
polgármester, Csach Gábor alpolgármester,
Dr. Csekey László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Pulay
László, Reznicsek Ferencné, Serfőző Bernadett, Siket Béla, Szabó Péter
és Zolnyánszki Zsolt képviselő.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi oszt. vez.
Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez.
Moór Mátyás településfejl. és városüzemelt. oszt. vez.
Dr. Szádóczki Zsolt hatósági oszt. vez.
Szikora Péter pénzügyi vezető tanácsos
Mega György vagyongazd. főmunkatárs
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit és a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 fő) és azt megnyitja.
Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e módosító javaslat.
Dr. Csekey László biz. elnök: Napirend után javaslatot szeretnék tenni a közmeghallgatások
további lebonyolításához, illetve szabályozásához, amely az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatának módosításával jár.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Javasolom a létszámleépítéssel kapcsolatos napirendi pontot elsőként
megtárgyalni.
A polgármester a meghívón szereplő napirendet kiegészítéssel javasolja megtárgyalni és
elfogadni, valamint a napirend sorrendiségének módosításával az alábbiak szerint:
- 22. napirendi pontként javasolja felvenni a helyi hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról
szóló előterjesztést,
- 23. napirendi pontként javasolja megtárgyalni „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért”
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, valamint
- 24. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet

az irányított betegellátási modellkísérletben való részvételéért megillető támogatás
felhasználásáról szóló előterjesztést.
A polgármester szavazásra bocsátja Dr. Csekey László bizottsági elnök egyebek napirendi
pontban történő felszólalását, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a jegyző javaslatát, a 21. napirendi pont – Balassagyarmat Város
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak létszámának meghatározásáról szóló előterjesztés 1. pontként történő megtárgyalását - és a napirend sorrendiségének módosítását -, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a 22. napirendi pont felvételét, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a 23. napirendi pont felvételét, melyet a Képviselő-testület 11 igen és 1
nem szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a 24. napirendi pont felvételét, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét a már elfogadott módosítások figyelembevételével,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.

Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri
létszámának meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2.

Előterjesztés a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozására ( Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

3.

Előterjesztés a közalapítványok kuratóriumai
megválasztására ( Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

4.

Előterjesztés Horváth Endre- díj adományozására ( Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

5.

Előterjesztés a Környezetvédelmi Tanács tagjainak megválasztására ( Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

6.

Előterjesztés a Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester ( Zárt ülés)

7.

Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló
22/2001.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

Hivatalában

felügyelő

foglalkoztatottak

bizottsága

tagjainak

8.

Vagyoni ügyek:
a.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 0130/23 hrsz-ú
ingatlan hasznosítására
b.) Előterjesztés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére irodahelyiség biztosítására
c.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a
Madách Irodalmi Társaság részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

9.

Lakásügy:
Előterjesztés a Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

10. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12. Előterjesztés a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13. Előterjesztés Hugyag Község Önkormányzatának a Balassagyarmat,Ipolyszög, Patvarc és
Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14. Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló
32/1998.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15. Előterjesztés 2010. és 2015. közötti lakásgazdálkodási koncepció elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17. Előterjesztés „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18. Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet az irányított betegellátási
modellkísérletben való részvételéért megillető támogatás felhasználására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.00 órától
Délutáni ülés tárgyalása előtt:
Polgármester tájékoztatása a múlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és
rendezvényeiről

19. Előterjesztés Balassagyarmat Város
koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Önkormányzata

2011.

évi

költségvetési

20. Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
21. Előterjesztés a költségvetést érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
22. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata költségvetésének 2011. évi átmeneti
gazdálkodására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
23. Előterjesztés a nem kötelezően ellátott önkormányzati feladatok áttekintésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
24. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok legmagasabb hatósági árainak
megállapításáról szóló 27/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottságok állásfoglalását és
véleményét.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N A P I R E N D:
1. Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak
létszámának meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal
elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
241/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a
a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
feladatainak racionálisabb ellátása, az önkormányzat működőképességének fenntartása,
valamint az igazgatási költségek csökkentése érdekében 2010. december 27-ei hatállyal
a Polgármesteri Hivatalban létszámcsökkentést hajt végre, melynek során 3 álláshely
végleges megszüntetését rendeli el és a hivatal létszámát 95 főben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket
valamint a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási

szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) PM rendeletben foglaltak alapján a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata
2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) rendeletében a létszámváltozás
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2010. december 31.
költségvetési rendeletben történő átvezetés 2011. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
=========================================================================
A következő 2-3-4-5-6. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek
írásos anyagát a 21/A jegyzőkönyv tartalmazza.
=========================================================================
7. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló
22/2001.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Pulay László biz. elnök: Korainak tartom a rendelet módosítását, mert elég sok kérdés merül
fel. Például ki fogja azt ellenőrizni, hogy valaki rágyújt a játszótéren?
Véleményem szerint egy táblát kellene kitenni, hogy a játszótéren tilos dohányozni.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2010.(XII. 27.) önkormányzati r e n d e l e t e
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 22/2001. (V. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
=========================================================================
8. Vagyoni ügyek:
a.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 0130/23 hrsz-ú
ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
252/2010. (XII.23.) határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, 0130/23 hrsz-ú ingatlan
hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elidegeníti az önkormányzat
tulajdonában lévő Balassagyarmat, 0130/23 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlant az
alábbi feltételekkel:
- a vételár: 1.000.- Ft/m2 + ÁFA,
- a vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg, egyösszegben kell megfizetni,

- a vevő az ingatlant a Bartos István igazságügyi földmérő szakértő által 12/2009. szám
alatt készített szakértői véleményben foglalt eltérésekkel idegeníti el, az eltérésekből
eredően a vevő az önkormányzat felé további igényeket nem támaszthat,
- a vevőnek saját költségén - legkésőbb 2011. április 30-ig - vissza kell helyezni a kerítést a
tulajdonjogi határra az ingatlan déli részén, előtte - dokumentáltan - ki kell tűzetnie
földmérővel a telekhatárt,
- az elidegenítéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2011. március 31-ig megkötendő
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
illetve a fentieknek megfelelő adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
========================================================================
8./ b.) Előterjesztés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére irodahelyiség
biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
253/2010. (XII.23.) határozata
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodahelyiség használatáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18/A. szám alatti, 510/A/5 hrsz-ú, 40 m2
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a kisebbségi közügyek ellátása,
működési feltételek biztosítása céljából, a Balassagyarmati Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére 2014. december 31-ig térítésmentesen használatba adja.
2. A helyiség működésével kapcsolatos költségek a Balassagyarmati Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot terheli.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
=======================================================================
8./c.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a
Madách Irodalmi Társaság részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zolnyánszki Zsolt biz. elnök: Oktatási, Ifjúsági Sport és Művelődési Bizottság ülésén
javasoltam, hogy esetleg idegenforgalmi szempontból kellene még hasznosítani a helyiséget.
Medvácz Lajos polgármester: A volt Megyeházán van elhelyezve a Madách- és Mikszáth
szoba, ezt a helyiséget nem adjuk oda más célra. A másik helyiséget a Madách Irodalmi

Társaság bérli, amelyet a jövőben díjmentesen kérnek használatba.
Medvácz Lajos polgármester: Az a cél, hogy a két helyiség látogatható legyen. Ennek
kidolgozását meg fogjuk oldani.
Huszár Péter : A Madách szoba 12 m2-es helyiség. Mint a középiskola gondnoka, megkérem a
polgármester urat, hogy az ott lévő iratokat helyezze máshová.
Medvácz Lajos polgármester: Az úgynevezett Aninger házba kerül majd át a Madách és
Mikszáth szoba, ekkor kerül majd át ez a gyűjtemény is.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2010. (XII. 23.) határozata
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról
a Madách Irodalmi Társaság részére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból 13 m2
alapterületű helyiséget a Madách Irodalmi Társaság (1203 Budapest, Nyár u. 8 I/4.) részére
a Madách Imrével kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási tevékenység folytatása céljából
térítésmentesen használatba adja meghatározott időtartamra, 2011. év január hó 01.
napjától 2011. év augusztus hó 31. napjáig.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést
megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a Madách archívum önkormányzati
tulajdonba kerülésével kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a szerződés aláírására: 2011. január 7.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=============================================================
9.

Lakásügy:
Előterjesztés a Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

A polgármester határozati javaslatot ismertet, majd szavazásra bocsátja az 1. határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott ( Dr. Csekey László
képviselő nincs jelen a szavazáskor).
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
255/2010. (XII. 23.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 4. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci
u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást

Hendrik Mariann (szül.: 1978. an.: Zahar Mária Magdolna) részére 2011. január 15-től
kezdődően 2013. március 31-ig bérbe adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. január 05.
a szerződés megkötésére 2011. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
A polgármester ismerteti a 2. határozati javaslatot, majd hozzászólás hiányában szavazásra
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
256/2010. (XII. 23.) határozata
a Balassagyarmat, Zichy u. 7. földszint 2. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Zichy u.
7. földszint 2. ajtószám alatti 26 m2 alapterületű – egy szoba; konyha; előszoba;
zuhanyzófülke; WC; fáskamra- helyiségekből álló komfortos komfortfokozatú lakásra
meghatározott időtartamra (2016. március 31-ig) szociális alapon történő hasznosítására
pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázat kiírására 2011. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
========================================================================
10. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e a 2011. évi I. félévi
munkatervhez kiegészítés, vagy módosító javaslat. Mivel nem jelzett egy képviselő sem, így
szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
257/2010.(XII.23.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tartalommal - a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét elfogadja.

melléklet

szerinti

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2010. december 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
=========================================================================

11. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester rendelet-tervezetet ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2010.(XII.27.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi)
===================================================================
12. Előterjesztés a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
258/2010. (XII.23.) határozata
a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Balassagyarmat
Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének 2011. január 1. napjától 2011. június 30. napjáig terjedő
időszakra Bereczk Editet választja.
Az ügyvezető a feladatát megbízás keretében, díjazás nélkül látja el.
2./ A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető,
Medvácz Lajos polgármester
===================================================================
13. Előterjesztés Hugyag Község Önkormányzatának a Balassagyarmat,Ipolyszög,
Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Hugyag Község Polgármestere részletfizetési kedvezményt kért.
Javasolom a szerződést a 2O11. őszi tanévkezdéskor felmondani. Őszig még rendezhetik a
tartozásukat.
Dr. Varga Andrea aljegyző: Most a kizárásról kell dönteni. A társulásból kizárni csak ez év
december 31-ei dátummal lehet. Ha Hugyag község mégis befizeti a kintlévőséget, akkor
lehetőség van arra, hogy visszakerüljön a társulásba. Most kell dönteni a kizárásról, mert a
következő kizárási döntést már csak 2011. december 31-ig lehet megtenni.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
259/2010. ( XII.23.) h a t á r o z a t a
Hugyag Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög és Hugyag
Közoktatási Intézményi Társulásból történő kizárásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, élve a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény 4. §ának (3) bekezdésében biztosított lehetőségével, úgy határoz, hogy Hugyag Község
Önkormányzatát 2011. június 30-ai hatállyal kizárja a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc
és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulásból ( továbbiakban: Társulás) az
önkormányzatnak a Társulási Megállapodás 5.2 pontjában vállalt kötelezettségei nem
teljesítése okán.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - mint a Társulás gesztor településének
képviselőjét -, hogy Patvarc és Ipolyszög községek képviselő- testületei döntéseinek
meghozatalát követően a döntésről írásban tájékoztassa Hugyag Község Önkormányzatát.
Határidő:
2010. december 31. (A 2. pont tekintetében.)
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
===============================================================
14. Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról
szóló 32/1998.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Pulay László biz. elnök: A Dózsa György Tagiskolában dolgozó pedagógusok kizárásra kerültek az ingyenes könyvhasználatból. Kérem, hogy legyen ingyenes a könyvtárhasználat az iskolai
pedagógusok részére is.
Az audiovizuális dokumentumokat kölcsönzők éves beiratkozási díja jelenleg is 4.400,-Ft, amely
változatlan maradna?
Medvácz Lajos polgármester: Igen, változatlan maradna. Módosító javaslatom, hogy a
negyedéves díj 1.100,- Ft legyen.
Dr. Varga Andrea aljegyző: A Dózsa György Tagiskola könyvtára már korábban megszűnt.
Medvácz Lajos polgármester: Az ingyenes könyvtárhasználatot nem javasolom, mivel más
iskolák sem kaptak ingyenes használatot.
Ezt a lehetőséget az önkormányzatnak kellene finanszírozni, de jelenleg erre nincs plusz
költségvetési forrás.
Pulay László: Nem javasolom a polgármester által tett módosítást elfogadni.
A polgármester szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, hogy 1050,-Ft helyett 1.100,-Ft
legyen a negyedéves audiovizuális dokumentumok kölcsönzése, melyet a Képviselő-testület 9
igen és 3 nem szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja Pulay László képviselő módosító javaslatát – hogy minden pedagógusnak
ingyenes legyen a könyvtárhasználat, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 9 nem szavazat és 3
tartózkodás mellett nem fogadott el.

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet – a már elfogott módosítással együtt -, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2010. (XII. 27.) önkormányzati r e n d e l e t e
a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló
32/1998. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi)
=========================================================================
Medvácz Lajos polgármester: Javasolom a délelőtti ülésen még megtárgyalni a meghívón
szereplő 19. és a felvett 22-23-24. napirendi pontok előterjesztéseit.
A polgármester szavazásra bocsátja - a napirend sorrendiségének módosításával együtt – a
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
=========================================================================
15. Előterjesztés 2010. és 2015. közötti lakásgazdálkodási koncepció elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megjegyzem, hogy ennek a kevés önkormányzati
lakásállománynak is rossz az állaga.
Próbáljunk a vegyes tulajdonú lakásokból tisztán önkormányzati tulajdonú lakásokat alakítani.
Erre kell törekedni.
Pulay László: A felújításokkal kapcsolatban volna megjegyzésem. Legalább 3 éves ciklusra
kellene tervezni felújításokat és kevésnek tartom a felújításra szánt összeget, az inflációt is
figyelembe véve. Legalább a következő években tervezzünk nagyobb összeggel. Például a
Patvarci utcában és a Dózsa Gy. u. 39-ben rengeteg felújítási feladat lenne. Legalább 20112012. évre több anyagi forrást kellene a felújításra elkülöníteni.
Medvácz Lajos polgármester: A Városüzemeltetési Kft. és az önkormányzat is törekszik a
felújításokra, de sajnos a pénzügyi lehetőségek miatt a feladatokat be kell határolni. Talán a
régiós pályázatokban lesz olyan támogatási keret meghatározva, amelynek keretében szociális
lakások felújítását lehet elvégezni.
Huszár Péter: Nagyon sok olyan lakás van, ahol mindenképpen meg kell oldani a felújítást.
Szerintem a bérlakások eladásából új lakásokat kellene vásárolni.
Dr. Varga Andrea aljegyző: A lakáskoncepció lényege az eddigiekkel szemben az, hogy a
meglévő lakások szinten tartását oldjuk meg, amely több millió Ft-os összeget igényel.
A Városüzemeltetési Kft. benyújtotta a 2011. évi felújítási tervét.
A Régi u. 16-18.szám alatti és a Patvarci u. 1. szám alatti lakást - amelynek felújítása 7-7 millió
Ft volna - és a Kossuth u. 5O. szám alatti lakást – amelyet közel 6 millió Ft-os felújítási összegre
becsült meg a Városüzemeltetési Kft.
Az önkormányzat véleménye ezzel kapcsolatban az volt, hogy előbb meg kell jelölni a tartósan
önkormányzati tulajdonban maradó lakásokat és ezt követően lehet megtervezni a felújítást
azzal, hogy elsődlegesen a tartósan önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat újítsuk fel.
Medvácz Lajos polgármester: Bízom benne, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások
felújítását pályázat útján tudjuk megvalósítani.

A polgármester szavazásra bocsátja a lakáskoncepcióról szóló határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/ 2010. (XII. 23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010 – 2015 között lakásgazdálkodási
koncepciójának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt helyzetelemzés alapján elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010 –
2015. évekre vonatkozó lakásgazdálkodási koncepcióját, melynek elsődleges céljaként
fogalmazza meg, az önkormányzati lakásállomány karbantartását, felújítását, állagának
megóvásáról való gondoskodást azzal, hogy a megüresedő lakások értékesítése útján a
lakásállományát csökkentse, az e határozat 2. pontjában foglaltak alapján.
2./ A Képviselő – testület a fenti célok elérése érdekében:
- szükségesnek tartja a vegyes tulajdonú ingatlanok számának csökkentését, alacsony
komfortfokozat esetén vegyes tulajdon megszüntetését
- önkormányzati
tulajdonú
lakások
karbantartásáról,
állagmegőrzéséről
való
gondoskodást, a bérlők folyamatos bevonásával és szükség esetén felügyeletével.
Indokoltnak tartja megvizsgálni egy szociális program bevezetésének lehetőséget a
bérlők lakásfelújításba való bevonása vonatkozásában.
a bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások tartós önkormányzati tulajdonban tartását
határozza el
felülvizsgálja a hatályos lakásrendeletét és a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény által
biztosított elvek alapján szélesebb skálán történő lakbér megállapítást határoz el
- szükségesnek tartja 3 éves felújítási tervet készíteni, melyben elsődlegesen az e
határozat 3. pontjában megjelölt – tartósan önkormányzati tulajdonban lévő lakások
felújítására kell törekedni, melynek elsődleges forrása a lakások elidegenítéséből
származó bevétel
- az e határozat 3. pontjában megjelölt lakásokat megelőzően a felújítás más lakások
esetében csak akkor indokolt, ha ott súlyos állagromlás, élet – vagy balesetveszély áll
fenn
- Folyamatosan fel kell számolni a még meglévő szükséglakásokat ( különös tekintettel a
Csonttelepre), valamint a gazdaságosan fel nem újítható ingatlanokat ( Rákóczi út 6.),
- más célú hasznosításra jelöli ki a Bajcsy út 9 és Bajcsy út 8., továbbá a Palóc ligetben
található lakást
- a kintlévőségek behajtása érdekében folyamatos és következetes intézkedésekkel fellép
- a lakásgazdálkodási feladatokkal eddig megbízott Városüzemeltetési Kft-vel a
szerződést felülvizsgálja és a 2011. évi költségvetési koncepcióban is foglaltakra
tekintettel kedvezőbb feladat-ellátási forma megoldását dolgozza ki.
3.

A Képviselő – testület az alábbi lakásokat tartósan önkormányzati tulajdonban kívánja
tartani:
Dózsa Gy. u. 39.
Dózsa Gy. u. 41 – 41/B
Patvarc u. 20.
Patvarc út 1.
bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások

összkomfortos lakások
Ipolyjáró út 2 – 4. szám alatti lakások
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
=========================================================================
16.

Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Csach Gábor alpolgármester: A rendelet-tervezet azért került a testület elé, mert véleményünk
szerint nem lehet a társasházak vonatkozásában eltérő gyakorlatot alkalmazni, mint a családi
házas övezetekben, ezért ezt módosítani kell, mivel a jelenlegi gyakorlat jogellenes.
Az „A” változat azt tartalmazza, hogy az edényzet meghatározásánál azonos elvek kerüljenek
alkalmazásra a társasházaknál, mint a családi házas övezetekben.
A „B” változat azt tartalmazza, hogy megszűnne az 50 literes edényzet.
Medvácz Lajos polgármester: A társasházaknál a kukák mellett még zsákok és szemetek is
megjelennek, mivel több a szemét, amiért már senki nem fizet. Növelni kell a társasháznál a
tárolóedények számát, kapacitását.
Csach Gábor alpolgármester:Módosító javaslatom, hogy az „A” alternatívát fogadja el a testület
és az 1. § (2) és (3) bekezdése szerepeljen a rendeletben.
Pulay László: Továbbra is érdemes volna a sárga zsákos szemétszállítást alkalmazni, mivel
ebben legalább elszállítják a szeméttöbbletet. Véleményem szerint a lakosságot nehéz lesz
ezzel a módszerrel a szelektív gyűjtésre ösztönözni.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet az A változattal – a (2)-(3)
bekezdésre történő kiegészítéssel együtt -, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és
1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra bocsátja a rendelet –tervezetet - a már elfogadott kiegészítéssel együtt -, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2010. ( XII.27.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18 /2001.( IV. 20 ) önkormányzati rendelete
módosításáról
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi)
=========================================================================
17.

Előterjesztés „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
261/2010. (XII. 23.) határozata
a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint alapító, a
Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának II. Alapítvány
célkitűzései fejezetének, Az alapítvány célja szakaszának szövegrészét az alábbi második
mondattal egészíti ki:
Az alapítvány a fentiekben megjelölt célok elérése érdekében – azok sérelme nélkül ismeretterjesztési és kulturális feladatokat is felvállalhat.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának
átvezetéséhez kapcsolódó bírósági eljárás kezdeményezéséről intézkedjen.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő:
2010. december 31.
=========================================================================
18. Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet az irányított betegellátási
modellkísérletben való részvételéért megillető támogatás felhasználására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
262/2010.(XII.23.) h a t ár o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet az irányított betegellátási modellkísérletben
való részvételéért megillető támogatás felhasználásáról

1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet (Továbbiakban: Kórház) az Irányított
Betegellátási Modellkísérletben való részvétele okán, szerződés szerint megillető, eddig az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ki nem fizetett, de a Fővárosi Bíróság
63.P.24.865/2007/27. számú ítéletében meghatározott tőke és annak kamatai terhére a
Kórház az alábbi fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati önerő és egyéb forrásokat
finanszírozni köteles:
a.) a struktúra átalakítást célzó pályázat előkészítő feladataira 15 Millió Ft erejéig,
b.) az SO2 sürgősségi osztály kialakítását célzó pályázati önerőrészt,
c.) a 2011. évben kiírásra kerülő, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztését támogató
pályázatok önerő részét.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről értesítse a Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelőintézetet, továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
========================================================================
Ebédszünet után, 13.00 órától folytatódik a napirend tárgyalása.

Medvácz Lajos polgármester köszönti a délutáni ülés résztvevőit, vendégeit és a Képviselőtestület tagjait, valamint a városi televízió adásának nézőit.
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 12 fő), majd köszönti Ambrózi Józsefnét, aki hosszú
évtizedekig – 1951. július1-től - a Városi Tűzoltó Parancsnokság munkatársaként dolgozott.
Elmondja, hogy dicséret illeti példamutató munkájáért és kiváló teljesítményéért.
A polgármester az ünnepeltet virággal köszönti, majd a tűzoltó parancsnok ajándékot és
oklevelet nyújt át.
========================================================================
Polgármester tájékoztatása a múlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és
rendezvényeiről.
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a múlt ülés óta történt fontosabb eseményeket
( a jkv. melléklete szerinti tartalommal).
Ezt követően a fontosabb kulturális és egyéb programokat ismerteti ( jkv. melléklete szerinti
tartalommal).
A polgármester tájékoztatását a Képviselő-testület – határozathozatal nélkül – jóváhagyólag
tudomásul veszi.
=========================================================================
19. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata
koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2011. évi

költségvetési

Medvácz Lajos polgármester ismerteti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületének
határozatát a 2011. évi költségvetési koncepció véleményezéséről.
Köszönti Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló asszonyt és ismerteti a kiküldött
könyvvizsgálói jelentést.
A polgármester elmondja, hogy az előző éves tényadatokból számolta ki az önkormányzat a
költségvetési koncepciót.
Csach Gábor alpolgármester: A költségvetési hiány 2006. év óta 800 millió Ft feletti, ezért
különböző intézkedéseket kell tenni. Jelenleg 18 tételnél emelkedik a normatív finanszírozás,
amely igaz, hogy 8 év után először történik meg, de ezzel még nem sikerült az évtizedes
csökkenést kompenzálni. Ha változatlanul marad a jelenlegi oktatási rendszer, akkor az
önkormányzat már nem tudja megfinanszírozni a nem kötelező feladatokat.
Kérdés, hogy a balassagyarmati lakosok adójából helyes-e nekünk finanszírozni a 4/5-öd
részben nem gyarmati diákokat érintő szakképzést?
A központi költségvetés végleges elfogadását ma tárgyalja a parlament.
Mindenképpen felül kell vizsgálni a nem kötelező feladatokat és a tényleges intézményi
hálózatot is át kell tekinteni. Ezt követően a konyhák további működéséről is dönteni kell.
Több alpont szerepel a határozati javaslatban, amely az intézkedéseket tartalmazza.
Végig kell gondolni, hogy a városnak milyen feladatot kell a továbbiakban ellátni és a
szolgáltatási színvonal emelkedését kell elérni az infrastruktúra területen.

Költségvetés jobb helyzetbe hozásáig ezt a koncepció-tervezetet javasolja az önkormányzat
vezetése elfogadni.
A polgármester szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
263/ 2010. (XII. 23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó koncepcióját megtárgyalta és azt az 1 - 5. számú
mellékletek szerint elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés elkészítése során kiemelt fontosságúnak tartja
elsősorban az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának biztosítását, valamint a hiány
csökkentését, továbbá azoknak az önként vállalt feladatoknak a végrehajtását, amelyeket
külön döntése szerint a 2011. évben is vállal.
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi szempontokat és
feladatokat határozza meg:
Az Önkormányzat gazdálkodásában tendenciózus racionalizálást kell végrehajtani az
intézményi működés és városüzemeltetés valamennyi területén, melynek keretében:
-

Az ésszerűsítés érdekében felül kell vizsgálni az önkormányzat által működtetett
intézményhálózatot és egyéb önként vállalt feladatokat.

-

Szükséges a feladatellátáshoz jelenleg használt vagyonelemek szükségességének
gazdaságossági szempontok szerinti átvilágítása, lehetséges hasznosításuk feltárása.

-

-

-

-

Ki kell használni az intézményi integrációban, együttműködésben rejlő előnyöket a
pénzügyi-gazdasági, műszaki területeken, valamint a termékek és szolgáltatások
beszerzésénél egyaránt.
A technikai feladatok ellátására fordított erőforrások egységesebb és hatékonyabb
módon történő felhasználására kell törekedni a teljes önkormányzati szinten.
Az erőforrások szétaprózódásának megszüntetésével az egyes területeken a
feladatellátás méretének növelésével fokozni kell a hatékonyságot és gazdaságosságot
(pl. élelmezés).
A közcélú foglalkoztatásban rejlő előnyök kihasználására kell törekedni a foglalkoztatási
programok célszerűbb megszervezése révén, a város működtetését szolgáló területeken
(utak, járdák karbantartása, parkok, köztisztaság, stb.).

-

Újra kell gondolni a város által ellátott, a város működéséhez kapcsolódó feladatok
ellátásának rendszerét, módját, szervezeti formáit.

-

A működtetni kívánt közoktatási intézményeknél az ellátott óraszámok a törvényi
minimum mértékében, a pótlékok csak a kötelező mértékben finanszírozhatóak.

-

Az általános iskola 1-4 évfolyamán csak egységes alapfokú oktatást lehet biztosítani,
továbbá meg kell szüntetni a felnőttoktatást.

-

Fokozott figyelmet kell fordítani az ellátottak étkeztetése gazdaságosságára.

-

-

A térségi feladatok ellátásában vállalt kötelezettséget felül kell vizsgálni annak
érdekében, hogy az ellátottak számának csökkenése kiadás csökkenést is
eredményezzen és egyes épület/ek egyéb hasznosításával forrásbővülésre nyíljon
lehetőség.
A 2011. évi költségvetést megalapozó intézkedéseket az adott intézményre vonatkozóan
az intézmények vezetői kötelesek kidolgozni és elfogadás esetén a végrehajtásról
gondoskodni.

-

Felül kell vizsgálni az önkormányzat szociális ellátó rendszerét, a törvényi minimum felett
biztosított támogatások szükségességét és finanszírozhatóságát.

-

A likviditás fenntartása érdekében a kötelezettségvállalás előtt a beruházási kifizetések
pénzügyi ütemezését dokumentáltan egyeztetni kell.

-

-

-

-

-

Törekedni kell a bevételi lehetőségek bővítésére és a kintlévőségek beszedésére,
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a hosszabb távon rendszeres bevételt jelentő
források feltárására.
A koncepcióban meghatározott, már folyamatban lévő fejlesztések teljes
megvalósításához szükséges önerő biztosítása érdekében, - a döntési folyamathoz
igazodóan - a meglévő fejlesztési hitelforrások kiegészítéséről gondoskodni kell.
A fejlesztési önerő csökkentése érdekében, valamennyi pótlólagos forrás kiegészítő
pályázati lehetőséget igénybe kell venni.
A pályázati tevékenység keretében új pályázat benyújtására csak akkor kerülhet sor, ha
ahhoz a már folyamatban lévő fejlesztések mellett is rendelkezésre áll a szükséges
önkormányzati forrás.
Elsősorban azon fejlesztési feladatokat kell támogatni, amelyek a későbbiekben a
kötelező feladatok körében felmerülő működési kiadások csökkenését eredményezik.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 2011. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
===================================================================
20. Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületének
határozatát, mely a költségvetés I-III. negyedévi teljesítésének véleményezését tartalmazza.

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
264/2010. (XII.23.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének I. – III. negyedévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetése I. – III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét
képező 1-9. számú mellékleteket - elfogadja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
21. Előterjesztés a költségvetést érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítés az
írásban kiküldött előterjesztéshez?
Juhászné Gajzinger Ágnes: Nem kívánom kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot, de a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.
Zolnyánszki Zsolt biz. elnök: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat tett egy módosító javaslatot, hogy lemond az 50 ezer Ft-os
támogatási összegről, a Vitalitás SE részére.
Lombos István: A Sporttámogatásoknál a Kábel SE két tételben szerepel. Milyen támogatás
ez?
Medvácz Lajos polgármester: Sajnos a pénzhiány nehézségeket okoz az egyesületeknek és
emiatt a rendezvényeinket is csak 6O-7O %-ban tudtuk megfinanszírozva.
Siket Béla: Sajnálatos módon az önkormányzat pénzügyileg olyan helyzetbe került – amelyet a
jelenlegi és a korábbi gazdasági helyzet is eredményezett -, hogy módosítani kellett a
költségvetés kiadási oldalát. Ez nem az önkormányzat hibája, ezt ki kell hangsúlyozni.
A jelenlegi helyzetben a sport területén - az eredmények ellenére is - vissza kell fognunk a
támogatást. Ez nagyon szomorú. A határozati javaslatot a jelenlegi formában javasolom
elfogadni.
Zolnyánszki Zsolt biz. elnök: Csak a testület dönthet ebben, a bizottság nem. Javasolom a
CKÖ Elnökének felajánlását elfogadni.
Dr. Varga Andrea aljegyző: Két határozati javaslat szerepel az előterjesztés végén. Az egyik
meghatározza a kulturális- és sport támogatás csökkentésének mértékét. A második határozat
pedig tartalmazza azt, hogy a különböző sportegyesületeket 2011-ben milyen összeggel
támogatja az önkormányzat.
A Képviselő-testület ezzel a döntéssel elvonja az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottság hatáskörét, mivel 2011. januárig már nem ül a szakbizottság és a Képviselő-testület.

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat módosítását - a CKÖ Elnökének 50
ezer Ft-os támogatási összegről történő lemondását a Vitalitás SE részére -, melyet a
Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot – a már elfogadott módosítással együtt -, melyet
a Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
265/2010. (XII. 23.) határozata
a költségvetést érintő döntések meghozataláról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sport és kulturális
egyesületek támogatásának összegét a határozat mellékletében foglalt táblázatban
rögzített összegben fogadja el.
2. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a döntés átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2. pont tekintetében a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
A polgármester ismerteti a 2. határozati javaslatot, majd hozzászólás hiányában szavazásra
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
266/2010. (XII. 23.) határozata
a sport és kulturális támogatások felhasználásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottság hatáskörét magához vonva a 265/2010. ( XII.23.) határozatában
megállapított – sport és kulturális támogatásokra vonatkozó - keretösszeg felosztásáról az e
határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerinti támogatást határozza meg.
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy - a támogatási szerződések 5. pontjában
foglaltakra figyelemmel - a szükséges intézkedések megtételéről, a támogatási szerződések
módosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2. pont tekintetében 2010. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
22. Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata költségvetésének 2011. évi
átmeneti gazdálkodására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületének
határozatát az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásának véleményezéséről.
Lombos István biz. elnök: Úgy látom, hogy a város egyesületeinek sorsa nem igazán érdekli a
testület tagjait. Most arról dönt a testület, hogy a kiadások 1/12-ed részét nem finanszírozza.
Ha ezt a javaslatot is elfogadjuk, akkor már 2011-ben nem lesz működőképes egyik egyesület
sem.

Medvácz Lajos polgármester: Az átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztésben és határozati
javaslatban ilyen kitételt nem látok. Az tényleg felmerült, hogy az egyesületeket már ebben az
évben is nehezen tudjuk finanszírozni, de az egyesületek önálló költségvetéssel és feladattal
működnek. Ezen egyesületek támogatása az önkormányzatnak nem kötelező feladata, de eddig
közel 100 millió Ft-tal támogattuk őket. Több összeggel már nem tudjuk támogatni.
Át kell nézni az önkormányzatnak a kötelező és a nem kötelező feladatait. A vitát erről a
kérdésről majd egy megbeszélésen fogjuk folytatni, amelyen az egyesületek képviselői is jelen
lesznek. Ettől eltekintve az egyesületeket más, nem anyagi támogatásban is részesítjük.
A jövőben el kell gondolkozni azon, hogy az intézményeinket, vagy egyéb sportfeladatokat
támogasson-e az önkormányzat.
Meg kell jegyezni azt is, hogy nem ez a kormány és nem ez az önkormányzati vezetés hozta
ilyen helyzetbe a Képviselő-testületet.
Csach Gábor alpolgármester : A jelenlegi kormányzat döntése alapján a változó adószabályok
szemet. Újra a szponzoráló cégek kerülnek jobb helyzetbe, amit ki kell használni.
Lombos István biz. elnök: Tudom, hogy a társasági adóval kapcsolatban van elképzelése a
kormánynak, de azt nem tudjuk, hogy az unió mit szól ehhez. Az előző és mostani döntés az
egyesületeket nehéz helyzetbe hozza. Véleményem szerint a több mint 10 milliárdos
költségvetéssel gazdálkodó önkormányzatnak nem lenne szabad ilyen helyzetbe kerülnie.
A 2011. évi költségvetés elfogadása előtt ezzel kapcsolatban is teszek majd egy-két javaslatot.
Kétségtelen, hogy az egyesületek sok, pénzben ki nem fejezhető támogatást kapnak az
önkormányzattól, de más, ilyen nagyságrendű városok sokkal több sporttámogatást adnak az
egyesületeiknek.
Medvácz Lajos polgármester: Amikor nincs annyi pénz, akkor a nem kötelező feladatokat végző
intézményektől és egyesületektől tudjuk elsőként megvonni a támogatásokat.
Felajánlom a segítségemet abban, hogy minden lehetséges támogatást meg kell szerezni az
egyesületek működéséhez.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 1
nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2010. (XII.27.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi)
=========================================================================
23. Előterjesztés a nem kötelezően ellátott önkormányzati feladatok áttekintésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Az önkormányzati választás után az önkormányzat dönthet arról,
hogy mely feladatokat kívánja megtartani és melyeket ad át a Megyei Önkormányzat részére.
A kistérségi feladatokat is szívesen ellátta az önkormányzat eddig, de már a normatíván felül
100 millió Ft feletti támogatást tovább nem vállalhatjuk fel.
Fél éven belül kell az önkormányzatnak erről döntenie. A határozat meghozatalát követően a
Megyei Önkormányzat vezetésével kell erről tárgyalni.
A Szondi György Szakiskolát már egyszer átadtuk a megyének és vissza is kértük, de most
megint átadnánk.
Mérlegelni kell a feladatokat és a szempontokat, mert nagyon komolyan veszélyezteti az

önkormányzat további működtetését a jelenlegi helyzet.
Siket Béla: Az érintett intézmények listája szerepel a határozati javaslatban. Szerintem várjuk
meg a 2O11. évi szabályozást.
Pulay László : Kérdésem, hogy mennyi megtakarítást jelentene az intézmények átadása?
A Balassi Bálint Gimnázium átadását egyáltalán nem támogatom.
Lombos István: Nagy sajnálattal hallom, hogy a Balassi Bálint Gimnázium is szóba került.
Felelősséget kell vállalni, ha egy intézményt átadunk. Olyan intézményekről beszélünk, amelyek
a város életéhez szorosan kapcsolódnak, mint Madách Imre, vagy Mikszáth Kálmán neve.
Inkább a költségvetést tekintve a bevétel növekedésén kellene gondolkodni. Szerintem az egyéb
céltámogatásokból lehet pénzt szerezni, ami egy kicsit nagyobb feladat volna. Talán a
„legbátrabb” városnak meg kellene oldani a gondokat, lobbizni kellene a parlamentben is.
Úgy gondolom, hogy - mivel kritika érte a korábbi városvezetést -, a beruházásokat is át
kellene nézni és fontossági sorrendet kellene felállítani, mivel ezeket a beruházásokat csak
hitelből tudjuk finanszírozni.
Medvácz Lajos polgármester: Dönthetünk úgy is, hogy nem adjuk át az intézményeket a
megyének, de ebben az esetben az önkormányzat költségvetésének elfogadásánál kellene
majd a pénzügyi fedezetet erre a feladatra megkeresni.
Ez a következmény nem az elmúlt félévi kormányzás miatt adódott, hanem az elmúlt 20 év
döntései hozták ebbe a helyzetbe az önkormányzatokat.
Nem Salgótarján fenntartásába kerülnének az intézmények, hanem a Megyei Önkormányzat
kezelésébe, amelyhez döntési jogköre és beleszólása az oda delegált képviselőnek is lesz.
Ha mégis maradnak az intézmények, akkor kőkemény elszámolás alapján kell működniük.
Juhászné Gajzinger Ágnes: A kiadási többletet az önkormányzatoknak saját forrásból kell
előteremteniük.
Költségvetési gazdálkodás és a közfeladatok ellátása került szóba. Véleményem szerint egy
lobbi tevékenység ebben nem tud elég eredményt elérni.
A vagyonértékesítés sem folytatható tovább, mert nem lehet mindent eladni.
A költségvetés kiadási oldalán a felvállalt feladatokat kell áttekinteni. Az ÖNHIKI-vel kapcsolatos
törvény-tervezetet még nem ismerjük, így azt sem tudjuk, hogy a többletfeladatok ellátásánál mit
lehet támogatni.
Véleményem szerint sem lehet tovább tartani ezt az intézményi rendszert, mert a gazdálkodás
biztonsága van veszélyben.
Dr. Csekey László: 2010. évi és az előző évek támogatási összegét ismerve megállapítható,
hogy igen nagy volt a támogatás, amit a város a normatíván felül megtett.
Az önkormányzat jelenlegi költségvetési hiánya szinte megszűnne, ha nem volna az
intézmények támogatására ekkora kiadás és több pénz jutna pl. járdák, utak felújítására.
A kórház adatait nem láttam az előterjesztésben.
Juhászné Gajzinger Ágnes: A nem kötelezően ellátandó feladatok tekintetében a főösszeget
ismerteti. Véleményem szerint a jelenlegi intézményi struktúra szakmailag sem elfogadható.
Az önkormányzat csak az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez vállal fel saját forrást,
pályázat esetén.
Medvácz Lajos polgármester: Nem kell támogatni a kórházat, mivel jelenleg is 98 millió Ft-os

támogatási összeg érkezett be a betegellátással kapcsolatban az OEP-től.
Huszár Péter : Pulay László elnök úr problémáját abban látom, hogyha a megyének adnánk a
középfokú intézményeinket, akkor elveszítheti a város az iskolaváros jellegét.
Szerintem mélyen fogja súlytani az egész kistérséget, ha nem lesz középfokú oktatás a
városban, mert a Megyére kerülés után esetleg megszüntetnek egyes iskolákat.
A központi költségvetés elfogadásáig még nem tudjuk, hogy mit tesz az önkormányzat.
Medvácz Lajos polgármester: Ki kell hangsúlyozni, hogy csak a feladatellátás kerülne át a
Megyei Önkormányzathoz.
Csach Gábor alpolgármester: Példaként meg kell említeni a Rózsavölgyi Márk Zeneiskola
finanszírozását. A 8 éves szocialista kormányzás alatti megszorítás miatt negyedére esett
vissza a támogatás, mégsem szűnt meg az intézmény. Attól, hogy más lesz a fenntartó, még
nem szűnik meg az intézmény.
Elhangzott az is, hogy lobbizni kell, vagy vagyont kell értékesíteni.
Eddig 240 millió Ft vagyonértékesítés történt, és 340 millió Ft hitelt vettünk fel, szemben a 20022006. ciklus 1 milliárd forintot meghaladó vagyonértékesítésével.
El kell mondani azt is, hogy 1/3-al esett vissza az önkormányzat iparűzési adóbevétele, de nem
bocsátott ki az önkormányzat kötvényeket.
A középfokú oktatás esetében ezt a helyzetet az úgynevezett csoportfinanszírozás bevezetése
okozta. Át kell gondolni végre, hogy mitől város egy város. Attól, hogy minden garasát
intézményekre költi, bérre, rezsire, vagy attól, hogy fejlődik urbanisztikailag.
Selmecz Zoltán: A szakképzést nem lehet a TISZK-nek átadni, nincs rá kompetencia. A
szakmai alapozás minden területen helyben marad.
A polgármester a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
267/2010. (XII.23.) határozata
a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat
részére történő átadásról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 115. §-ában foglaltak alapján úgy határoz, hogy az alábbi
feladatok ellátását, s így e feladatokat végző intézmények fenntartását a továbbiakban –
tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére - nem vállalja, ezért kezdeményezi
azoknak a Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadását:
- középiskolai, (a Közkt.tv. 20. § (1) bek. d) pontja szerinti gimnáziumi és szakközépiskolai
feladatok),
- szakiskolai,
- kollégiumi ellátás,
- az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás,
- szakosított szociális ellátás (bentlakásos szociális intézményben folyó ápoló-gondozó
otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás, látás- és mozgásfogyatékos személyek otthona,

átmeneti elhelyezést biztosító ellátások, demens, súlyosan demens személyek bentlakásos
intézményben történő ellátása, ápolása, gondozása),
amely feladatokat az alábbi intézmények látják el:
- Balassi Bálint Gimnázium,
- Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet,
- Madách Imre Kollégium,
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola,
- Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola,
- Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola,
- Városi Idősek Otthona.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzatot
értesítse a fenti feladatok és intézmények átadásának szándékáról, valamint az átadást
előkészítő tárgyalásokat és a jogszabályokban előírt egyeztetéseket haladéktalanul kezdje
meg.
Határidő: 2010. december 31. (a megyei önkormányzat értesítése tekintetében)
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
===================================================================
2.

23. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok legmagasabb hatósági árainak
megállapításáról szóló 27/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Pápai Lászlót a Nógrád Volán Zrt. helyi vezetőjét.
Megkérdezem, hogy van-e kiegészítése a napirendi pont tárgyalásához?
Pápai László: A televízió nyilvánossága előtt felhívom a szülők figyelmét, hogy a tanulói
kedvezményes bérletek igényléséhez a szülők időben nyújtsák be a kérelmeket.
A társaság működésével kapcsolatban megjegyzem, hogy igen nehéz évet zár a társaságunk.
Siket Béla: Javasolom, hogy az iskolákban az osztályfőnökök jobban figyeljenek oda erre, mert
a jelenlegi rendszer nem jól működik.
Reznicsek Ferencné: Ez a melléklet csak a helyi közlekedésre vonatkozik? Szerintem nagyon
túlzó összeg szerepel benne. Hány buszsofőr van?
Pápai László: Az elszámolási költségek csak a helyi autóbuszjáratok adatait tartalmazza.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2010. (XII.27.) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által
rendelt helyi autóbusz-különjáratok legmagasabb hatósági árainak megállapításáról szóló
27/2009. ( VI.25.) rendelet módosításáról
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi)
A polgármester határozati javaslatot ismertet a helyi autóbusz-közlekedés működési
támogatásáról, majd hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület
12 igenszavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2010. (XII. 23.) határozata
a helyi járati autóbusz közlekedés működési támogatásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Volán Zrt-t
normatív támogatáson felül költségvetési forrás hiányában nem áll módjában támogatni.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a helyi járati autóbusz közlekedésben megjelenő veszteség
megszüntetése érdekében a közlekedési vállalat megkeresése esetén a Nógrád Volán
Zrt. vezetésével egyeztető tárgyalásokat folytasson.
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Volán Zrt-től kérjen
részletes kimutatást a felmerülő összes költség és ebből a balassagyarmati üzletágon
keletkező költség számításának módjáról, valamint az általános költségek alakulásának
számításáról.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a 3. pontra tekintettel 2011. január 30.
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a Nógrád Volán Zrt. helyi vezetőjének megjelenését
és a napirend tárgyalásánál nyújtott közreműködését. A Volán dolgozóinak is megköszöni az
egész éves munkájukat.
=========================================================================
25. Egyebek:
Dr. Csekey László képviselő felszólalása
Dr. Csekey László: Az önkormányzati SzMSz-ben javasolom meghatározni a közmeghallgatások időtartamát, illetve az egyes felszólalások időbeli korlátozásának bevezetését. E
szabályozás megalkotása és betartatása nagyon fontos lenne. Kérem a hivatal vezetését, hogy
javaslatomat támogassák.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Törvényi kötelezettségünk, hogy az önkormányzati választás lezárását
követően fél éven belül felülvizsgáljuk az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.
Ezt a jövő évben meg fogjuk tenni, akkor vesszük figyelembe a képviselői javaslatokat.

A napirend tárgyalását követően Medvácz Lajos polgármester az év utolsó testületi ülését 15.45
órakor bezárja. A jelenlévőknek és a televízió adását nézőknek békés karácsonyt és szép
ünnepeket, valamint eredményekben gazdag új esztendőt kíván.
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

