Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én
tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,
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
Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez.
Dr. Szádóczki Zsolt hatósági oszt. vez.
Moór Mátyás településfejl. és városüzemelt. oszt. vez.
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit, vendégeit, a Képviselő-testület tagjait
és a városi televízió adásának nézőit.
Megállapítja az ülés határozatképességét (11 fő) és azt megnyitja ( Dr. Csekey László képviselő
távolmaradását előre jelezte).
A mai ülés napirendjét kiegészítéssel javasolja megtárgyalni.
Javasolja napirendre venni - 12.) napirendi pontként – a költségvetési szerv létrehozásáról szóló
előterjesztést.
Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e kiegészítés, vagy módosítás a napirendhez.
Pulay László : Szeretnék felszólalni a budapesti West balkán szórakozóhelyen történt tragikus
esemény kapcsán.
A polgármester szavazásra bocsátja a 12.) napirendi pont felvételét, melyet a Képviselő-testület
11 igen szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester: Javasolom, hogy napirend után szólaljon fel Pulay László
képviselő úr.

A polgármester szavazásra bocsátja a 13.) Egyebek napirendi pontban történő képviselői
felszólalást, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a már elfogadott módosításokkal együtt -, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
NAPIREND ELŐTT:
Polgármester tájékoztatása a múlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről
N A P I R E N D:
1.) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok
meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2010. évi működtetéséről szóló
beszámoló elfogadására és a 2011. évi térítési díjak megállapítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

4.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006.(XII.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
5.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában
15/2004.(V.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

lévő

helyiségek

bérletéről

szóló

6.) Előterjesztés a Városi Sportintézmények 2010. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli
megkötéséről, létesítésről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásról szóló 267/2010.(XII.23.) határozat módosítására,
valamint a Balassi Bálint Gimnázium részben önállóvá válására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlanban kialakítandó orvosi
rendelővel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

10.) Lakásügyek:
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. I/5. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti lakás
bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

u.

8. szám alatti Filmszínház

12.) Előterjesztés a költségvetési szerv létrehozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Egyebek: Pulay László képviselő felszólalása
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAPIREND ELŐTT:
Polgármester tájékoztatása a múlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a fontosabb eseményeket és rendezvényeket ( jkv.
melléklete szerint).
Elmondja, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából országos elismerésben részesültek
balassagyarmati pedagógusok.
Köszönti Melo Ferencet, a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját –
magas színvonalú munkájáért, valamint pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos
tevékenységéért -, aki Apáczai Csere János- díjat kapott, valamint Perneczkyné Baranyi Klárát,
a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola hegedű-szolfézs szakos tanárát - kiemelkedő oktatónevelő munkája elismeréseként -, aki Németh László- díjban részesült.
A polgármester mindkét kitüntetettnek gratulál, majd néhány városi programot ismertet ( jkv.
melléklete szerint)
A polgármester tájékoztatását a Képviselő-testület – határozathozatal nélkül - jóváhagyólag
tudomásul veszi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A polgármester minden napirendi pont tárgyalásánál ismerteti a bizottságok véleményét,
vagy módosító javaslatát.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N A P I R E N D:
1.) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi
célok meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése az
írásban kiküldött anyaghoz?

Dr. Gyenes Gabriella: Nem kívánom kiegészíteni.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott ( Csach Gábor alpolgármester kiment az
ülésről).
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (I.27.) h a t á r o z a t a
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
2011. évi célok meghatározásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező
főbb célokat az alábbiakban határozza meg:
A.) Általános célok:
a.) az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok, feladatok időarányos
megvalósításának elősegítése, ill. abban való közreműködés;
b.) az
egészségügyi,
oktatási,
szakképzési
hatékonyságának javítása, racionalizálása;

szolgáltató

rendszer

működési

c.)

az önkormányzati intézményrendszer működésével kapcsolatos
koordinálása, különös tekintettel a nem kötelező feladatok ellátására;

d.)

a körjegyzői feladatok ellátására Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzataival
kötött megállapodásban foglaltak végrehajtása;

feladatok

e.) hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, folyamatos elemzése, változások
átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása;
B.) Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok:
a.) Biztosítani kell a Képviselő-testület és bizottságai működésének törvényességét,
eredményességét és hatékonyságát, valamint a kihirdetett önkormányzati rendeletek
teljesebb megismerhetőségét,
a rendeletek, határozatok határidőben történő
végrehajtását ill. a hatályosulás elemzését;
b.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének maradéktalan betartása,
különös tekintettel a takarékos gazdálkodásra ill. a hiány, valamint a kintlévőségek
csökkentésére, az adóbehajtások hatékonyságának növelésével a helyi adótartozások
mértékének csökkentése;
c.) Önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása, erőforrásokkal kapcsolatos gazdálkodás
hatékonyságának növelése;
d.) Az EU források eredményes kihasználása érdekében a pályázati rendszerekben nyíló
lehetőségek minél jobb és szélesebb körű figyelemmel kísérése, kihasználása,
folyamatban lévő beruházások, projektek időarányos teljesítése.

C.) A közigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos feladatok:
a.) A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt
szabályok maradéktalan betartása, hatósági ellenőrzések fokozása;
b.) A körzetközponti hatósági igazgatási feladatok ellátásában érintett településekkel a
kapcsolattartás növelése.
c.) hatósági jogalkalmazás színvonalának emelése, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása,
valamint az ügyintézési határidő további csökkentése, ügyfelek teljes körű
tájékoztatása, felvilágosítása, ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása;
d.) a közigazgatási tevékenység informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése,
figyelemmel az elektronikus ügyintézés bevezetésére, az önkormányzat informatikai
stratégiájában meghatározott feladatok időarányos teljesítésére.
2.)

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1.)
pontban megfogalmazott célok
figyelembevételével a hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit
határozza meg.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2011. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célok figyelembevételével határozza meg
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeit és a kitűzött
teljesítménykövetelmények értékelésének eredményéről a Képviselő-testület 2012. januári
ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: kitűzésre: 2011. február 28., tájékoztatásra: 2012. január 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================
2.) Előterjesztés a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2010. évi működtetéséről szóló
beszámoló elfogadására és a 2011. évi térítési díjak megállapítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem, hogy van-e vélemény, vagy kiegészítés a
napirendi ponthoz?
Pulay László: Végre működőképes lett a tábor. További eredményes működést kívánok.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (I. 27.) h a t á r o z a t a
a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2010. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról és a 2011. évi térítési díjak megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú, tábor megnevezésű ingatlan 2010. évi
működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.

2.) A Képviselő-testület a tábor 2011. évi igénybevételének térítési díjait az alábbiak szerint
fogadja el:
2. a.) A Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak és közalkalmazottainak, és az
intézményből nyugdíjba vonult közalkalmazottaknak a térítési díj
mértéke:
800.- Ft/fő/éj.
A díjból 10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény,
20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési díjat
fizetnie.
2. b.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben tanuló
diákoknak, közalkalmazottaknak és az intézményekből nyugdíjba vonult közalkalmazottaknak a
térítési díj mértéke:
1200.- Ft/fő/éj.
A díjból

10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény,
20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési díjat
fizetnie.
2. c.) Nem Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények
tanulóinak, közalkalmazottainak a térítési díj mértéke:
1600.- Ft/fő/éj
A díjból 10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény,
20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési díjat
fizetnie.
2. d.) Egyéb felnőtt vendégek részére a térítési díj mértéke:

2000.- Ft/fő/éj.

2. e.) 40 fő feletti csoportlétszám esetén az iskola igazgatója dönthet a kedvezmény
mértékéről, mely nem lehet magasabb a fentiekben meghatározott díjtételek 30 %ánál.
2. f.) A szülővel, szülőkkel együtt üdülő, 6 éves kort be nem töltött gyermek, gyermekek után térítési
díjat nem kell fizetni.

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az önkormányzat fenntartásában
működő nevelési-oktatási intézményeket 2011. február 15-ig írásban értesítse.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
=========================================================================

3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott ( Csach Gábor
alpolgármester visszaérkezett a szavazás előtt).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011.(I.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felülvizsgálta
a
Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületével kötött, 8/2010.(I.26.)
számú határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás módosítását és azt a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
========================================================================
4.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006.(XII.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Lombos István : A napirendi pont a város szociális ellátórendszerének megváltoztatását jelenti.
Köztudott, hogy az Önkormányzatnak milyen finanszírozási problémái vannak, de azt nem
tudom, hogy miért a szociális kiadásokat kell csökkenteni.
Ez a rendelet-tervezet azt tartalmazza, hogy kevesebb támogatást kapnak a rászorulók, amely
az önkormányzatnak csak 2,5-3 millió Ft-os megtakarítást jelent. Úgy gondolom, hogy ez a
kevés megtakarítás nem indokolja a szociális támogatások lefaragását.
Szabó Péter: Nem olyan időket élünk, hogy a szociális támogatásokat csökkenteni lehet, mert
sok szegény család van. Akik ezt az előterjesztést készítették, azok nem érzékelik, hogy milyen
nagy a szegénység.
A korábbi értékhatárt nem helytálló csökkenteni a fiatalok gyermekvállalásánál sem, ha továbbra
is az a cél, hogy minél több gyermek szülessen a városban.
Változatlanul nem tudok egyetérteni a támogatáscsökkentéssel.
Csach Gábor alpolgármester: Némi ellentmondást fedezek fel a felszólalásokból. A tervezet
nem a megtakarításokra épül, hanem azért kell meglépni, mert már az előző képviselői
ciklusban is látható volt, hogy egyes személyek visszaéltek a támogatási lehetőségekkel. A
rendszeres ellátásban részesülőknél semmilyen célja és eredménye nem volt annak a 2-3 ezer
Ft-os összegnek, amit kaphattak. A módosítás az lesz, hogy a rendkívüli élethelyzetből
adódóan is kaphatnak támogatást a rászorulók, de akik jobban rászorulnak, azok több
támogatási összeget kaphatnak.

A gyermekvállalás támogatásának módosítása kapcsán a jobb módúak kevesebb támogatása a
cél.
Sajnos vannak olyan személyek is, akik rendszeresen az önkormányzatra támaszkodnak és
minden alkalmat kihasználnak, hogy igénybe vehessék a kedvezményeket. Szigorúbb
korlátozás lesz a jövőben, amit az indokol, hogy talán nem kellene a 16O ezer Ft-os
keresetűeknek is támogatást adni.
Igaza van Lombos István elnök úrnak, tényleg csekély változásról van szó, de igazságosabb és
ösztönzőbb lesz a támogatási rendszer ezzel a módosítással.
Szabó Péter: Az alpolgármester úr megjegyzéséhez szeretnék kiegészítést tenni. Véleményem
szerint vannak olyanok, akik szemtelenül kihasználják a szociális támogatási lehetőségeket.
Szerintem a jelenlegi rendeletünkben is van arra lehetőség, hogy a korlátozásokat érvényesíteni
lehessen, csak a meglévő rendeletet kellene szigorúan betartani. Nem tartom helyesnek az
általánosítást.
A polgármester a vitát lezárja, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011.(I. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006. (XII.21.)rendelet m ó d o s í t á s á r ó l
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi )
========================================================================
5.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester rendelet-tervezetet ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet
módosításáról
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi)
=========================================================================
6.) Előterjesztés a Városi Sportintézmények 2010. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Fábri Sándor igazgatót. Megkérdezi, hogy van-e
kiegészítése az írásban kiküldött beszámolóhoz.
Fábri Sándor: Véleményem szerint a helyi sportfeladatok ellátásáról szóló 2004. évben hozott
helyi rendeletet felül kellene vizsgálni.
Sajnos csak a különböző adományokkal együtt tudunk működni, de az idei költségvetésben
nincs pénz a strandon lévő játszótér felújítására. Az uniós előírások miatt ezt nem tudjuk a
továbbiakban üzemeltetni.

Az intézmény költségvetésének egyeztetésénél felvetődött, hogy lesznek létesítmény felújítási
lehetőségek. A Városi Sportcsarnok tetőfelújítását és a sportpálya felújítását szeretnénk
javasolni. Szerintem a műfüves pálya nincs teljesen kihasználva, de van egy fűnyíró kis
traktorunk, amely nincs kihasználva. A pályázati lehetőség esetén a traktorhoz egy fülkét kellene
vásárolni és a Városüzemeltetési Kft-vel közösen - együttműködési megállapodás keretében - a
járdák hóeltakarításában is be tudnánk segíteni, de nyáron a gazos területek rendbetételébe is.
Medvácz Lajos polgármester: Majdnem 10 millió Ft emelkedés mutatkozik az intézmény
költségvetési bevételeinél. Mit takar ez a bevétel?
Fábri Sándor igazgató: Ez az összeg a sportcsarnok beázása miatti kártérítés, amelyet a
biztosító fizetett, 9,5 millió Ft.
Medvácz Lajos polgármester: Ez a beázás komoly gond volt, amelyet sikerült megoldani.
A polgármester szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (I. 27.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények 2010. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportintézmények
2010. évi működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
========================================================================
7.) Előterjesztés a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen
kívüli megkötéséről, létesítésről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett
élettársi
kapcsolat
létesítése
esetén
a
többletszolgáltatás
ellentételezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Szádóczki Zsolt: Pénzügyi Bizottság az anyakönyvvezetők részére - a rendelettervezetben, a kipontozott részre – bruttó 5.000,-Ft-ot javasol meghatározni.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet – a bruttó 5.000,-Ft-os összeggel
együtt -, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete
a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli
megkötéséről, létesítésről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéséről
( a rendelet teljes szövege a jkv. mellékletét képezi )
=========================================================================

8.) Előterjesztés a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásról szóló 267/2010.(XII.23.) határozat
módosítására, valamint a Balassi Bálint Gimnázium részben önállóvá válására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Siket Béla: Megkérdezem a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a nem kötelező feladatok
tekintetében hogyan alakul a normatív támogatás a 2011. évben?
Juhászné Gajzinger Ágnes: 2011. évben a normatív támogatás körülbelül 81 millió Ft-tal lesz
kevesebb, mivel az ellátottak létszáma csökken.
A költségvetésben meglehetősen szigorú finanszírozás lesz, mivel 823 millió Ft tavaly amit
pótlólagosan kellett kiegészítésként megfinanszíroznia az önkormányzatnak a normatívához,
idén 998 millió Ft volna. Ez tarthatatlan.
Az önkormányzatnak a bevétele is 81 millió Ft-tal kevesebb és az intézmények még 2O millió Ftot igényelnek a tavalyi összeghez viszonyítva. A térség gazdasági helyzete sem javul
számottevően.
A költségvetés úgy készül, hogy a tavalyi évhez lesz tervezve. A rezsikiadások az első félévre
torlódnak.
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a két határozati javaslatot.
Lombos István biz. elnök: Sajnos úgy látom, hogy a nem kötelező feladatoknál az intézmények
megmaradását tekintve különböző, úgynevezett lobbi-érdekek fognak érvényesülni.
Medvácz Lajos polgármester: Nem a lobbi-érdek, hanem egy koncepció lesz készítve és a
szakbizottságok fogják ezt tárgyalni és úgy kerül majd a Képviselő-testület elé döntésre az
intézmények esetleges átadása a Megyei Önkormányzat részére.
Csach Gábor alpolgármester: Amíg a testület nem mondja ki, hogy nem tárgyal az intézmény
átadásáról, addig ez nem döntés.
Sajnos nem a megtakarítás a tét, hanem az eladósodottság mértéke. A hitelfeltétel miatt kell ezt
a lépést megtenni, mert ha a testület ebben a kérdésben nem dönt, akkor ez az állapot az
önkormányzat teljes eladósodásához vezethet.
Azt kell mérlegelni, hogy mennyi többletköltséget jelent, mennyi gyarmati polgárt lát el az adott
intézmény és hogy az iskolákban történő szakmai és egyéb munkát mennyire tudjuk
befolyásolni, továbbá marad-e pénzügyi tartaléka az önkormányzatnak arra, hogy a város
fejlesztésére is jusson pénz.
Sajnos a finanszírozástól függ, hogy melyik önkormányzat milyen nem kötelező feladatokat tud
felvállalni. Fehér hollóként szerepel a város a többi hasonló lakosságszámú városhoz képest
amiatt, hogy ennyi nem kötelező feladatot vállal fel.
Nem szűnik meg az úgynevezett ÖNHIKI pályázat, csak a régi miniszteri keret szűnik meg,
illetve beolvad az ÖNHIKI pályázat rendszerébe.
31 milliárd Ft lett a 10,5 milliárd Ft-os ÖNHIKI keret, és a megyék is ebből a keretből lesznek
támogatva.
Medvácz Lajos polgármester: Csak a megyejogú városok kapnak majd külön támogatást.
A polgármester szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11
igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
7/ 2011. ( I.27.) határozata
a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat
részére történő átadásról szóló 267/2010. ( XII.23.) határozata módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a nem kötelezően ellátott
feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadásról szóló
267/2010. (XII.23.) határozatát ( továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő – testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Határozatban megjelölt
intézmények közül nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az átadás tárgyában a Nógrád Megyei
Önkormányzattal az alábbi költségvetési szervek vonatkozásában:
1. Balassi Bálint Gimnázium
2. Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet
3. Városi Idősek Otthona
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Nógrád
Megyei Önkormányzatot, valamint hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a határozat megküldése vonatkozásában 2011. február 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester ismerteti a 2. határozati javaslatot, majd hozzászólás hiányában szavazásra
bocsátja – a határozati javaslat 1.) pontjának kiegészítésével együtt -, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
8/2011. ( I.27.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2011. március 1. napjától a
Balassi Bálint Gimnázium pénzügyi – gazdasági önállóságát megszünteti és részben önálló
intézményként a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezethez integrálja, azaz önállóan
működő intézménnyé válik.
2. A Képviselő – testület a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának 8. pontja helyébe az
alábbi 8. pont lép:
- Önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- Az intézmény pénzügyi – gazdasági, fizikai támogató tevékenységét a Gazdasági,
Műszaki Ellátó Szervezet végzi.
3. A Képviselő – testület felkéri a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a Balassi
Bálint Gimnázium igazgatóit, hogy a soron következő testületi ülésre készítsék el és
terjesszék a Képviselő - testület elé a két intézmény közötti együttműködési megállapodást
jóváhagyásra.

4. A Képviselő – testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges munkaügyi
döntéseket tegyék meg, továbbá 2011. évi költségvetésük megtervezése során e
határozatban foglaltak szerinti javaslatot készítsenek.
5. Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratban bekövetkezett módosítás
átvezetéséről a Magyar Államkincstár illetékes szervezetén keresztül gondoskodjon.
Határidő: együttműködési megállapodás elkészítése vonatkozásában, a Képviselő – testület
2011. februári ülése
munkaügyi döntések meghozatala vonatkozásában: 2011. február 28.
határozat megküldése vonatkozásában 2011. január 30.
Felelős: 3. és 4. pont vonatkozásában Borenszkiné Imre Éva és Bécsiné Miklecz Marietta
igazgatók
5.pont vonatkozásában Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
=========================================================================
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlanban kialakítandó
orvosi rendelővel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester határozati javaslatot ismertet, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (I. 27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlanban kialakítandó orvosi rendelővel
kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti, 2007 hrsz-ú
ingatlanon Kopisz János Balassagyarmat, Óváros tér 1. szám alatti lakos orvosi rendelőt és
lakásokat alakítson ki, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a jogerős építési engedély kiadását
követően az ingatlan tulajdonjogának 2/3 része elidegenítésre kerüljön Kopisz János
részére, az alábbi feltételekkel:
- az ingatlanrész vételára bruttó 10.000.000.-Ft, melyet Kopisz János egy 80,3 m2-es
alapterületű orvosi rendelő - a hozzátartozó parkolók - és akadálymentes közlekedés
feltételeinek kialakításával köteles teljesíteni,
- az orvosi rendelő és a járulékos beruházások – önkormányzat részére történő - átadási
határideje 2011. november 30,
- a tulajdonjog átadásáról, annak feltételeiről a Képviselő-testület a jogerős építési
engedély kiadását követően, külön határozatban dönt,
- az ingatlanrész tulajdonjogának átadása és a vállalkozó általi teljesítés időpontja közötti
időszakra vonatkozóan a vállalkozónak fedezeti garanciát kell biztosítania a vételár
összegére,
- az építési engedély beszerzésével, a 2007 hrsz-ú ingatlan társasházzá történő
átalakításával és a tulajdonszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevő
Kopisz Jánost terheli.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlattevő tájékoztatására, valamint a
szükséges dokumentumok (jogerős építési engedély, fedezeti garancia) birtokában a
tulajdonjog átruházására vonatkozó előterjesztés előkészítésére és annak beterjesztésére.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a 2007 hrsz-ú ingatlanon az orvosi
rendelő és 4 lakás kialakításához szükséges építési engedélyhez - a tulajdonosi
hozzájárulások megadására.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: az ajánlattevő kiértesítésére: 2011. február 10.
=========================================================================
1O.) Lakásügyek:
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. I/5. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a
határozati javaslatot a „B” alternatíva szerint javasolja elfogadásra.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot – a „B” változattal -, melyet a
Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal elfogadott ( Huszár Péter képviselő nincs jelen a
szavazáskor).
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(I. 27.) határozata
a Dózsa Gy. u. 41.B. I/5. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy.
u. 41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű komfortos lakást szakember
elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből- a kötelezően ellátandó feladatok ellátása
érdekében:
Szabó Csaba (sz: Csíkszereda, 1964. 05. 03.; an: Márk Jolán) részére meghatározott
időtartamra 2011. március 1-től kezdődően, 2016. február 28-ig, ezen belül a Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezetnél fennálló munkaviszonyának fennállásáig bérbe adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: kiértesítésre: 2011. február 15.
szerződés megkötésére: 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
=========================================================================
1O.)b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti lakás
bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előzményeket, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (I. 27.) h a t á r o z a t a
a Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti lakás bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci
20. I. em. 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos lakásra a Szondi György
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolának egyszeri ingyenes bérlőkijelölési
jogát 2 évvel meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.
(VI. 30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően Családi Erikával (szül.: Balassagyarmat,
1975. október 2.; an.: Farkas Erika) meghatározott időtartamra 2011. március 01-től
kezdődően 2013. február 28-ig, ezen belül a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskolánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig a lakásbérleti
szerződést kösse meg.
Határidő: a szerződés megkötésére 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
========================================================================
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: A bizottságok az „A" változatot támogatják.
Szabó Péter: Az előterjesztésben az ingatlanok között szerepel a 49 m2 területű lakás is. Nem
volna-e célszerű kivenni a Mozi vagyonából ezt a lakást és szociális lakás céljára hasznosítani?
Volna olyan személy, aki a lakás felújítását is elvállalná.
Csach Gábor alpolgármester: Hosszú évek óta sikerült ezt a lakást lelakni. Jelenleg raktárként
szolgál. Ez egy speciális ingatlan, mert a mozi lakása volt. Nem javasolom szociális lakásként
hasznosítani, vagy bármilyen lakássá átalakítani, mivel nagyon rossz a bejutás az udvaron
keresztül és a felújítás is nagyon sokba kerülne. Nem látom értelmét annak, hogy a mozi még
lakásbérleményt is finanszírozzon.
Lombos István biz. elnök: Ha a Képviselő-testület megszavazza a 3 millió Ft-os támogatást a
mozi további működtetésére, attól még a rossz fűtési rendszer és a rossz hőszigetelés
megmarad. A cég bevétele nem javul és biztosan tudom, hogy nem a filmvetítésre mennek be a
látogatók. Véleményem szerint a két kis terem sem alkalmas arra, hogy oda a jelenleginél
többen járjanak.
Ha ilyen az ingatlan állapota, akkor nem jósolok nagy jövőt ennek a szolgáltatásnak.
Az álláspontok felülvizsgálatát kérem, és a felújításhoz az uniós pályázatokat kellene figyelni. Ha
lehetőség lesz pályázni, akkor a fiatalok kulturált szabadidő eltöltését kellene előtérbe helyezni.
Csach Gábor alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, hogy közismerten
rossz a mozi állapota, mivel kb. 11 éve nincs felújítva.
Kétszer pályáztatta meg az önkormányzat a mozi üzemeltetését, de egyszer sem volt rá
jelentkező. Nem lehet azt mondani, hogy nincs igény erre a szolgáltatásra, de az átmeneti

időszakban a túlélés a cél. Igaz, hogy a vállalkozó 11 éve nem újította fel az ingatlant, de - ez
nem is az ő feladata - az épület állagát megőrzi.
Lehet választani aközött, hogy 3-4 millió Ft-ot ráköltünk az épületre és működtetjük továbbra is,
vagy más célra – esetleg az idő pusztítására - hasznosítjuk az ingatlant.
Pulay László biz. elnök: Valóban csak 3 millió Ft-tal tudja az önkormányzat támogatni a
szolgáltatást, hogy működőképes maradjon. Az egész térségben ez az egyetlen mozi, amely a
felvidéki fiataloknak is szórakozási lehetőséget nyújt. Ők is látogatják a mozit. Támogatom a
határozati javaslatot az „A” változattal.
Medvácz Lajos polgármester: Ha az előterjesztés mellékletét nézzük, akkor látható, hogy a
szolgáltatás több funkciót tölt be, az üzemeltető kiszélesítette a közművelődési lehetőségeket.
A probléma inkább a lakosság pénztelensége. A jegyek vétele és száma is ezt mutatja.
Egyetértek azzal, hogy rossz állapotban van a mozi. Az évi 15 ezer látogató mellett ez érthető.
Az önkormányzat tavalyi költségvetésében a mozi támogatására 4 millió Ft volt tervezve, amit
nem tudott az önkormányzat odaadni, mert nem volt pénzünk.
Egyetértek azzal, hogy a mozi korszerűsítésére és állagának megőrzésére kell törekedni,
pályázati lehetőségekkel, akár a határon átnyúló együttműködés keretében is, mivel a felvidékről
is járnak ide fiatalok filmet nézni.
Bizottságok a határozati javaslat „A” alternatíváját támogatták.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot - az „A” változattal -, melyet a
Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(I.27.) határozata
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, BajcsyZsilinszky u. 8. szám alatt lévő, 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlan
vonatkozásában a jelenlegi üzemeltetővel 2011. december 31. napjáig terjedő határozott
időre szóló szerződést köt az alábbi tartalommal:
- az üzemeltető 2010. évben megkötött üzemeltetési szerződésben foglaltakhoz képest
csökkentett szinten nyújt szolgáltatásokat. Minden napos nyitva tartást biztosít. A
filmvetítések csökkentett előadásszámmal folytatódnak (DVD Art-mozi). Megmaradnak az
óvodák és iskolák számára tartott heti-kétheti vetítések. A Civitas Fortissima terem látogatása
a nyitvatartási időben szabadon megtekinthető. Az üzemeltető a térítésmentes használat
mellett 3 millió forint támogatást kap. Ezen túl az ingatlan városi közösségi térként,
rendezvényközpontként is működik tovább.
2. A Képviselő – testület az 1. pontban meghatározottak szerinti tartalommal 2011. február 15.
napjáig megkötött szerződés esetén a Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház
hasznosításáról szóló 223/2010.(XI.25.) számú határozatának (3.) pontját hatályon kívül
helyezi.
Határidő: az üzemeltetési szerződés megkötésére: 2011. február 15.
a pályázati kiírás megismétlésére: 2011. február 15.
Felelős:

a szerződés megkötéséért: Medvácz Lajos polgármester
a pályázat kiírásáért: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

12./ Előterjesztés a költségvetési szerv létrehozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a 3. határozati javaslatot, melyet az előterjesztő javasol
kiegészíteni azzal, hogy 2011.03.01. napjától a pályázat lezárásáig bízza meg a Képviselőtestület a Városgondnokság vezetésével.
A polgármester ismerteti és összefoglalja az előterjesztés lényegét, majd hozzászólás
hiányában szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő–testületének
13/2011. (I.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Non–profit Kft ügyvezetője megbízásának
megszüntetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 2011. február 28. napjával
közös megegyezéssel megszünteti Zoltánné Járja Orsolyának, a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Non–profit Kft vezetőjének ügyvezetői megbízatását.
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester
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
14/2011. (I.27.) határozata
költségvetési szerv létrehozásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 2011. március 1. napjától
Városgondnokság elnevezéssel, az e határozat mellékletében foglalt alapító okirat
elfogadásával költségvetési szervezet hoz létre.
2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a
nyilvántartásba vételhez szükséges eljárást kezdeményezze, továbbá az egyéb szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester
A polgármester ismerteti a 3. határozati javaslat módosítását – a megbízással kapcsolatos
dátum beírását -, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester elmondja, hogy Zoltánné Járja Orsolya a megbízást a határozati javaslatban
foglalt összeggel elfogadja.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot – a már elfogadott módosítás figyelembevételével -,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
15/2011. (I.27.) határozata
Városgondnokság költségvetési szerv vezetőjének pályáztatásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés b.) pontja alapján,
2011.03.01. napjától a 2. pontban kiírt pályázat eredményes lezárásáig Zoltánné Járja
Orsolyát bízza meg a Városgondnokság vezetésével. A vezető díjazását bruttó 300.000,Ft/hó összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság költségvetési szerv vezetésére pályázatot ír ki az e
határozat mellékletében foglalt tartalommal.
3. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester
A polgármester ismerteti a 4. határozati javaslatot, majd hozzászólás hiányában szavazásra
bocsátja, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének
16/2011. (I.27.) határozata
intézkedési terv elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Non–profit Kft ügyvezetőjét, és a Felügyelő Bizottságát, hogy az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII törvény 100/N § (8), (9) alapján véleményezze a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Non-profit Kft jogutód nélküli megszüntetésének
lehetőségét.
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-vel az alábbi tárgyakban fennálló szerződések 2011.
március 1. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését:
− lakásgazdálkodási,
− illegális hulladék elszállítása,
− parkfenntartás.
3. A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt, hogy készítsen előterjesztést a lakásgazdálkodási,
valamint az ipari parkra vonatkozó feladatok Polgármesteri hivatalon belül való ellátására.
4. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium illetékeseivel felvéve a kapcsolatot készítsen előterjesztést arra nézve, hogy az
„Ipari park” cím viselését hogyan érinti a feladatok esetleges átadása.
5. A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzat és szervei
szervezeti és működési szabályzatának az e határozatban megjelölt feladatok
vonatkozásban felmerülő felülvizsgálatáról.

6. A Képviselő–testület felkéri a Városgondnokság költségvetési szerv vezetőjét, hogy
együttműködve a Polgármesteri hivatal illetékes osztályaival, készítse elő elfogadásra a
Városgondnokság szervezeti és működési szabályzatát, valamint minden a működéséhez
szükséges, jogszabályban rögzített belső szabályzatot.
7. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak kérdését, hogy az
ipari park feladatok polgármesteri hivatalba történő behozatala, valamint a Városgondnokság
költségvetési szerv székhelyének meghatározása és az ahhoz kapcsolódó eszközpark
igényel-e a Városüzemeltetési Kft vonatkozásában létesítő okirat módosítást vagy a törzstőke
megváltoztatását.
8. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegyék meg.
Határidő: 2011. februári testületi ülés
Az 1. pont vonatkozásában: 2011. február 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester
továbbá ügyvezető, vezető, Felügyelő Bizottság
=========================================================================
13./ Egyebek: Pulay László képviselő felszólalása
Pulay László: A napokban tragikus esemény rázta fel az egész országot, a West balkán
szórakozóhelyen történt három halálos kimenetelű baleset miatt.
Az eset kapcsán adódik, hogy a szórakozóhelyek nyitvatartását és működését felül kellene
vizsgálni. Véleményem szerint a 13-16 éves gyerekek ne legyenek hajnalig a
szórakozóhelyeken. Jegyző úr felé teszem fel a kérdésemet. Ki mikor és meddig tarthat nyitva a
városban?
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: A szomorú eset kapcsán a belügyminiszter úr végez egy felmérést a
rendőrkapitányságokkal. Remélhetőleg a felmérés eredményeként a különböző szakhatóságok
bevonásával egy szigorúbb szabályozást dolgoznak ki.
A fiatalok szórakozásának ellenőrzését más országok tapasztalatai alapján kellene majd
vizsgálni és átvenni a jó tapasztalatokat. A szakhatóságoknak kellene majd meghatározniuk,
hogy milyen helyiségben és mennyi főt engedélyeznek egy-egy rendezvénynél.
Véleményem szerint az eddigi szabályozás igen liberális volt. Ha ezek a szabályok
megváltoznak, akkor helyi szinten is be fogjuk tartatni a módosított rendelkezéseket.
Medvácz Lajos polgármester: Számtalan esetben kerültek a testület elé a szórakozás egyes
kérdései. Szerintem a törvényhozóknak kell lépnie ez ügyben, hogy az ilyen anomáliákra is
legyen szabályozás. Például 16 éven aluli fiatalok szórakozási lehetőségeinek korlátozására
gondolok. Bár ezzel kapcsolatban nem vagyok teljesen optimista, mert korábban olyan hangok
is elhangzottak, hogy: - „A város kihalásához vezet, ha annyira korlátozzuk a fiatalok
szórakozását, mert akkor a környező települések szórakozóhelyeire fognak járni, akár másik
városba is.”
Ez ügyben beszéltem a rendőrkapitány úrral, aki ígéretet tett arra, hogy fokozottan fog figyelni a
szórakozóhelyekre.
Véleményem szerint a szülőknek is nagyobb felelőssége van ebben a kérdésben.
Pulay László : Az elhangzottakkal egyetértek, főleg azzal, hogy oda kell figyelni nem csak az

önkormányzatnak és a rendőrségnek, hanem a szülőknek és a pedagógusoknak is, hogy 13-17
éves fiatalok ne randalírozzanak a városban, hajnalban. Sajnos már a különböző tudatmódosító
szerek is megjelentek a városban.
Véleményem szerint azokat a vendéglátó egységeket, ahol a fiatalokat szeszesitallal kínálják,
ideiglenesen be kell záratni.
Huszár Péter biz. elnök: A volt megyeháza épületében is vannak rendezvények és ezért
biztonságtechnikai szakértőt kértünk fel, hogy vizsgálja meg, hogy milyen létszám engedhető
meg egy-egy rendezvény alkalmából. Véleményem szerint a helyi szórakozóhelyek
tulajdonosainak is el kellene végeztetniük ezt a felmérést, amely csak 20 ezer Ft-ba kerül.
Csach Gábor alpolgármester: Itt a városban csak 6 olyan szórakozóhely van, amelyet érinthet
ez a szabályozás.
Nem lehet összehasonlítani a Budapesten történt esetet, mivel Balassagyarmaton nincs olyan
szórakozóhely, amelyben ekkora tömeg szórakozna. Nem kell pánikot kelteni. A Művelődési
Központban van a legnagyobb hely, ahol szintén elférnek a szórakozni vágyó fiatalok és saját
intézményeink minden engedéllyel rendelkeznek.
A pedagógusok az iskolában figyeljék inkább a gyerekeket. A családokról, szülőkről ne vegyük
le a felelősséget. Nézzenek utána, hogy hajnalban hol vannak a gyerekeik.
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem, hogy Pulay László képviselő úr a választ
elfogadja-e?
Pulay László: Köszönöm, elfogadom a választ.
A polgármester a napirend elhangzását követően a Képviselő-testület ülését bezárja.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

