Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február hó 24.
napján 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 képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Magyaros Tamás osztályvezető
Moór Mátyás osztályvezető
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit.
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 12 fő van jelen) és azt megnyitja. A
Napirendre vonatkozóan a következő javaslataim vannak:
Javaslom napirendre venni az ülés előtt kiosztásra került, „Előterjesztés a Balassagyarmat,
Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti lakás hasznosítására” című napirendet 18.
napirendként.
Javaslom, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel kötendő megállapodás elfogadását zárt
ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület.
Javaslom továbbá, hogy az 5. napirend után a kiküldött meghívó szerint a 15., 17., 18., 10.,
11., 12., 13. és 14. napirendi pontokat tárgyaljuk meg.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még javaslat?
Szabó Péter: Egyebek napirend keretében szeretnék kérdést feltenni a város tisztaságával
kapcsolatban.
A polgármester szavazásra bocsátja a „Balassagyarmat, Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti
lakás hasznosítására” című napirend felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, miszerint a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft-vel kötendő megállapodás elfogadására zárt ülés keretében történjen, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendek cseréjére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata új költségvetési szervének, a
Városgondnokságnak a 2011. évi költségvetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak
létszámának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra
történő beíratása időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
4.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek
mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Dalegylettel megkötendő közművelődési megállapodás
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft ügyvezetőjének megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft vezető tisztségviselője
(ügyvezető), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

11.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel kötendő megállapodás elfogadására
(Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit, ügykezelőit és
munkavállalóit megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatások megállapításáról szóló
39/2009.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
13,00 órától
14.) Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Révész Ákos városi rendőrkapitány
15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Hajléktalanokat Ellátó
Egyesített Intézményének tevékenységéről
Előterjesztő: Bőhm Sándor intézményvezető
18.) Előterjesztés a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásról szóló 267/2010.(XII.23.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19.) Egyebek
Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Megjelentek! Kedves, de
szomorkás kötelességemnek teszek most eleget. Zöld Tiborné 40 év munkaviszony, 20 év
jegyzőkönyvezetés után nyugdíjba vonul. A Testület és a magam nevében szeretnék elköszönni
tőle, tisztelegve elvégzett munkája előtt. Zöld Tiborné munkáját mindig lelkiismeretesen, legjobb
tudása szerint végezte, szép és hosszú nyugdíjas éveket kívánunk. (Átadja az emléklapot.)
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról
készült írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

N A P I R E N D:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata új költségvetési szervének, a
Városgondnokságnak a 2011. évi költségvetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011. (II.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata új költségvetési szervének, a
Városgondnokságnak a költségvetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 1. napjától
működő új költségvetési szervének, a Városgondnokságnak a 2011. évi költségvetési
kereteit az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

2.

Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a Városgondnokság
költségvetésének beépítéséről Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011. évi
költségvetésébe, a rendelete soron következő módosításakor gondoskodjon.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak
létszámának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményeinél foglalkoztatottak létszámának
módosításáról
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Város
működőképességének megőrzése érdekében a feladatok racionalizálása következtében az
Önkormányzat intézményeinél, álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentést rendel
el, az alábbiak szerint:
- Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet:
- Központi Óvoda:
- Kiss Árpád Általános Iskola:
- Mikszáth Kálmán Művelődési Központ:

2,50 álláshely,
3,25 álláshely,
6,00 álláshely,
2,00 álláshely,

- Madách Imre Városi Könyvtár:
- Balassi Bálint Gimnázium:
- Madách Imre Kollégium:
- Városi Idősek Otthona és Bölcsőde:

2,75 álláshely,
2,00 álláshely,
4,00 álláshely,
6,00 álláshely.

2.

Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a létszámváltozás átvezetésről
Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelete soron
következő módosításakor gondoskodjon.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az
érintett intézmények vezetőit, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: 1./ pont vonatkozásában: az érintett intézmények vezetői
2./ pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3./ pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester

3.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra
történő beíratása időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Szabó Péter: Valóban súlyos teher, hogy sok olyan gyerek került be az óvodába, általános
iskolába, akik olyan településekről érkeznek, amelyek nem járulnak hozzá a költségekhez. A
közoktatási normatíva nem fedezi a teljes költséget. Ezt, a város költségvetésére vonatkozó
kedvezőtlen helyzetet, orvosolni kell, de a későbbi évekre lehet negatív hatása. Kifutó
rendszerben működne, néhány év múlva előállhat olyan helyzet, hogy annyira lecsökken a
gyermeklétszám, hogy esetleg intézményt kell majd bezárni.
Csach Gábor alpolgármester: Így van, hosszútávon lehet negatív hatás. Mindig a jelenlegi
helyzetből kell kiindulnunk. A Kormányzat prioritásként kezeli a települési iskolák
megmaradását. Van olyan elképzelés is, hogy a bért fizetné az állam, a dologi kiadásokat pedig
az önkormányzat. Ez kedvező helyzet lenne. Az új közoktatási törvény sarkalatos pont abban,
hogyan tovább. Az óvodákban évek óta többlet létszám van,vagyis 5-6 éven belül a városban
lévő gyerekszámnál sem kell számolni kevesebb első évfolyammal. De fel kell készülnünk a
legrosszabbra, fel kell vállalnunk, hogy adott esetben nem tudunk, nem engedünk indítani plusz
osztályt. Alacsonyabb létszámokkal talán magasabb színvonalú oktatást lehet biztosítani. A
jelenlegi szabályozás alapján hoztuk meg a mostani döntést. Javaslom fogadjuk el a határozati
javaslatot.
Selmeczi Zoltán: 5-6 éven belül 140-155 gyarmati gyermek fog belépni az általános iskolákba.
6 első évfolyamos osztály indítása lehetséges.
Medvácz Lajos polgármester: Az új közoktatási törvény számtalan problémánkra remélhetőleg
választ fog adni. Fontos, hogy a gyermeklétszám egy iskolában meglegyen. Ha a vidéki
gyermekeket behozzák, közoktatási megállapodást kell kötnünk az adott településekkel.
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott (Csach Gábor
nem volt jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása
időpontjának meghatározásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézményekben az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles
tanulók első évfolyamra történő beíratásának idejét
2011. március 31. (csütörtök) 800- 1700 óra
2011. április 1. (péntek) 800- 1700 óra
2011. április 2. (szombat) 800- 1200 óra
időpontokban határozza meg.

2)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét és a Kiss Árpád Általános Iskola
igazgatóját, hogy a nevelési-oktatási intézményekbe csak a Balassagyarmat, Ipolyszög,
Patvarc Óvodai Nevelési, illetve Közoktatási Intézményi Társulás közigazgatási területén
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet
gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekeit veheti fel az óvodai csoportokba,
általános iskolai osztályokba. Ettől eltérni csak az önkormányzatok között létrejövő
megállapodás esetén, a fenntartó által meghatározott feltételek szerint lehet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető és Görög Imréné igazgató

3)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye
közzé és az érintett közoktatási intézmények vezetőit értesítse a döntésről.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

4)

A Képviselő-testület utasítja az érintett közoktatási intézmények vezetőit, hogy a
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodába jelentkezés
és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása időpontjának nyilvánosságra
hozataláról.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető és Görög Imréné igazgató

4.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek
mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Az előterjesztés kinyomtatása során az 5. és 6. § esetében
szerkesztési hiba történt. Helyesen az 5. § a kiküldött anyag (1) bekezdése, a 6. § pedig az 5.
szakasz alatt szereplő (2) bekezdés. Kérem, a szavazásnál ezt vegye figyelembe a Képviselőtestület.
Szabó Péter: Az 5. § arról szól, hogy a „helyi újságban” szövegrész helyébe „Balassagyarmat
Város Önkormányzatának honlapján” szövegrész lép. Kérdésem, ez kizárólagos, csak ott lesz
meghirdetve? Ha csak a honlapon, célszerű lenne a hirdetőtáblán is kitenni, sok ember nem
rendelkezik internet hozzáféréssel.

Dr. Varga Andrea aljegyző: Csak a honlappal egészül ki. Ennek oka, hogy néha sok volt a
pályázat, a hirdetmény, nem fért el a helyi újságban. Ha lehetőség lesz rá, akkor természetesen
az újságba is beletesszük. A hirdetőtábla jelenleg is szerepel a rendeletben.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelettervezet 15. §-ában a „B” változatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről
szóló 21/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
5.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009.(XII.22.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Pulay László: A lakótelepi lakóktól több panasz érkezett a toronyépítés miatt, de volt olyan
vélemény is, hogy legalább erősödik a térerő.
Csach Gábor alpolgármester: Nyilvánvalóan nagy a lakossági ellenállás, ezt kell elsősorban
figyelembe venni.
Medvácz Lajos polgármester: A mobilszolgáltatáson belüli plusz szolgáltatásról van szó. A
szakemberek szerint ez az adótorony kisteljesítményű, később esetleg szükségesek lesznek a
lefedettséghez ezek az adótornyok.
Csach Gábor alpolgármester: Balassagyarmaton mindenhol, mindhárom szolgáltatónak van
stabil térereje. Az új tornyok felállítása a mobil internetezést segítené elősorban.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában – a Gazdasági, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján – szavazásra bocsátja „B” alternatíva szerinti
rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011.(II.25.) önkormányzati r e n d e l e t e
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009 (XII.22.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

6.) Előterjesztés együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú
határozati javaslatot – a Képviselő-testület 1/2011.(I.21.) határozatának visszavonásáról –,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2011.(II. 24.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 1/2011.(I.21.) határozatának visszavonásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel megkötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról
szóló 1/2011.(I.21.) határozatát visszavonja, és egyben az e határozat alapján megkötött
együttműködési megállapodás megszüntetését kezdeményezi.

2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntését közölje a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot – a
Városgondnoksággal megkötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról –, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2011.(II. 24.) h a t á r o z a t a
a Városgondnoksággal megkötendő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnoksággal
megkötendő együttműködési megállapodást, 2011. március 1-jei hatállyal, a mellékelt
tartalommal elfogadja.

2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.
Határidő: 2011. március 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Dalegylettel
megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

megkötendő

közművelődési

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2011.(II. 24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő együttműködési megállapodás
elfogadásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő
közművelődési megállapodást.
2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Csekey László bizottsági elnök röviden ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2011.(II. 24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti
lakás hasznosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Szontágh P. u. 12. fsz. 1. szám alatti 60 m2 alapterületű komfortos lakást Dr. Frankfurter
Márta (szül.: 1955. an.: Szentgáli Karolina) részére 2011. március 1-től kezdődően 2014.
szeptember 30-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnél fennálló
közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.
2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft ügyvezetőjének
megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Non-profit Kft. ügyvezetőjének
megbízásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat
Foglalkoztatási Non-profit Kft. alapító okiratának 6.1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva,
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a társaság ügyvezetői
teendőinek ellátásával 2011. március hó 1. napjától 2011. május hó 1. napjáig VIDA
TIBOR 2660. Balassagyarmat, Hétvezér út 3. szám alatti lakost bízza meg.

2.

Az ügyvezető feladatait térítésmentesen látja el.

3.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a megbízással kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft vezető tisztségviselője
(ügyvezető), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló szabályzat
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft
vezető tisztségviselője /ügyvezető/, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló
szabályzat elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Nonprofit Kft vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai
javadalmazása módjának és mértékének főbb elveiről szóló, a határozat mellékletét
képező szabályzatot elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy a határozatot a szabályzattal együtt
helyezze letétbe a Nógrád Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a cégiratok között.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Zoltánné Járja Orsolya ügyvezető

11.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2011.(II. 24.) határozata
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft alapító okiratának
módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft 107/2009.(V.27.) határozatával elfogadott alapító okiratát 2011.
március 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
1.

A Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 50.

2.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt a székhelyváltozással kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Házy Attila ügyvezető

A 12. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
4/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.
13.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit,
ügykezelőit és munkavállalóit megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatások
megállapításáról szóló 39/2009.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011.(II.25. )
önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit, ügykezelőit és
munkavállalóit megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról szóló
39/2009.(XI.26.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
(Ebédszünet után 13,00 órától folytatódik a testületi ülés.)

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a
városi televízió nézőit.
A polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit,
illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
14.) Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Révész Ákos városi rendőrkapitány
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm a Rendőrség megjelent képviselőit, Révész Ákos r.
alezredes, rendőrségi tanácsos kapitányságvezető urat. Kérdezem vendégeinket, van-e szóbeli
kiegészítésük az anyaghoz?
Dr. Révész Ákos rendőrkapitány: Köszöntöm a Képviselő-testületet, ebben a körben először
találkozunk, illetve a város lakosságát. Főkapitány úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott
eljönni, Németh Gábor r.ezredes úr helyettesíti. A beszámoló, úgy gondolom elég részletes,
nem élek kiegészítéssel. Kérdésekre szívesen válaszolunk.
Siket Béla: Drogok tekintetében mennyire veszélyeztetett Balassagyarmat és térsége?
Kérdésem még, hogy a bírságból származó bevételek mennyire érinti a rendőrség bevételi
forrásait?
Németh Gábor r.ezredes: A kábítószer, illetve droghelyzetről.: Speciális helyzetben vagyunk
Szlovákia szomszédsága miatt, ugyanis ami ott megengedett, az Magyarországon és az
unióban tilos. Magyar fiatalok járnak át a határon kábítószer fogyasztása céljából. Átalakul a
nemzeti drogstratégia, számunkra kedvezőbbé. Sokkal szigorúbb lesz a szabályozás. A
kábítószer fogyasztás szabálysértésnek minősül, a fogyasztó köteles lesz vallomást tenni.
Szabálysértésekre, bírságolásra vonatkozóan az új kormány első intézkedése volt, hogy a
rendőrség költségvetéséből kivették a bírságpénzt, ezek a Magyar Köztársaság költségvetésébe
folynak be, tehát nem ezért bírságol a rendőr.
Lombos István: A volt Határőrség épületével mit tervez a tulajdonos?
Németh Gábor r.ezredes: Nem vagyunk a tulajdonosai, nem tervezünk vele semmit. Jelenleg
az épület átadása zajlik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt felé. A rendőrség csak őrzi, ellátja
az épület védelmét. Amennyire tudjuk, közösségi szállást kívánnak kialakítani benne, mi teljesen
kiürítettük. Az állami vagyon része.
Pulay László: A beszámoló részletes, precíz. Statisztikában az emberek közötti jelenléttel
kapcsolatban, illetve a járőrhasználattal nem vagyok tisztában. 12 hónapra vonatkoznak az
adatok? 19.085 km/hó teljesítmény tetemes, de nem olyan sok. Utána kellene számolni.
Gyalogos jelenlét a lényeg, szeretnénk több rendőrt látni az utakon. Különös figyelemmel az
iskolai csomópontokra. A bűncselekmények száma 1144. Ez felderített vagy csak bejelentett?
Örülök, hogy az emberölés 0. Külterületi jelenlét: tábla és a statisztikai szám szintén nem illik
egymáshoz. Vagy csökken a létszám?
Vendéglátóipari egységek ellenőrzése során fokozottan kérem figyelni a hangoskodókra.
Másodszor történt támadás a pénzváltó ellen. Van-e eredmény?

Németh Gábor r.ezredes: Az 1144 bűncselekmény az összes bűncselekményt jelenti, nem a
felderítettet.
Balassagyarmat kedvező helyzetben van, szívesen fokozzuk a gyalogjárőrök jelenlétét. A
rendőrnek nincs joga mérlegelni, bírságol. Lehet, hogy ez nem fog tetszeni annyira a
lakosságnak.
Zajos szórakozóhelyek: az önkormányzat dolga az engedély kiadás, a rendőrség ezt csak
betartathatja.
Pénzváltó rablás: megyei hatáskörű bűncselekmény volt, ezért nem szerepel a beszámolóban.
Nehéz úgy eredményt produkálni, ha a sértett sem működik együtt a rendőrséggel.
Révész Ákos rendőrkapitány: A km-re vonatkozóan valóban számolási hiba történt, ezért
elnézést kérek. A közterületi óraszám valóban növekedett, abból adódik, hogy kevesebben
vagyunk. Jelenleg 10 álláshely nincs betöltve a kapitányságunkon. A volt határőr laktanya
őrzése 5 főt vesz el folyamatosan.
Németh Gábor r.ezredes: A határőrség állománya teljesen eltűnt a megyéből, ez is jelentősen
érezhető.
Medvácz Lajos polgármester: Városunkban vannak körzeti megbízottak?
Révész Ákos rendőrkapitány: 5 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot Balassagyarmat
városban.
Siket Béla: A volt határőr laktanya szügyi úttal párhuzamos épületszárnyán kb. egy hónapja
megkezdődtek az átalakítási munka.
Németh Gábor r.ezredes: Valóban, a Bevándorlási Hivatal kezdte meg az épület felújítását.
Csach Gábor alpolgármester: Az épülettel kapcsolatban szóba került, hogy a volt
Vármegyeháza megmaradt helyiségeire cserélnénk. Ez 1 éven belül napirendre fog kerülni.
Az Idegen Szálló ellen mi is tiltakoztunk, sajnos az előző kormányzat kész helyzetet teremtett.
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Balassagyarmat Város Rendőrkapitányának a város
közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm vendégeinknek a megjelenést, a továbbiakra
egészséget és jó munkát kívánok.

15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztést a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is
véleményezte, melyet a CKÖ a 3/2011.(II.22.) határozatával elfogadásra javasol. (A határozat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Köszönti Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló asszonyt és a pénzügyi osztály
vezetőjét. Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a kiküldött anyaghoz?
Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló: Köszönjük nincs.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2011.(II.25.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010.(II.18.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
16.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztést a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is
véleményezte, melyet a CKÖ az 5/2011.(II.22.) határozatával elfogadásra javasol. (A határozat
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Megkérdezi az előkészítőt, van-e kiegészítése a kiküldött anyaghoz?
Juhászné Gajzinger Ágnes: Köszönjük nincs.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta. A költségvetést az
Áht-nek megfelelően készítettük elő. Az összeállítás vezérelvei voltak:
- XII.31-ig szóló, végrehajtható költségvetést fogadjunk el, illetve
- közép- és hosszútávon működtethető intézményhálózat működtetésére tegyünk javaslatot.
Szerkezetét mindenki ismeri. A bevételi oldal elég merev, nagy lehetőségeink nincsenek. A
normatív támogatásokból és a helyi adóbevételekből kell ,hogy gazdálkodjunk. A kiadásoknak a
bevételekhez történő igazítása volt a fő cél.
A kivitelezés eszközei:
intézmény átadás nem kötelező feladatok tekintetében, jelentős megtakarítást tudunk így
elérni,
létszámleépítés: mintegy 30 főt érint, nagy részük nyugdíjas lesz, (40 év, öregségi), utcára
nagyon kevés közalkalmazottat kell tennünk,
szigorítások: társulások (Ipolyszög, Patvarc, Hugyag) alapellátások tekintetében - Hugyag
nem fizetett, kizárásra került,
a feladatok elvégzése kapcsán a végrehajtási szabályok szigorítása - intézményvezetőktől
kértük, hogy hajtsák végre a képviselő-testület döntéseit, ellenkező esetben fegyelmi eljárás
kezdeményezésére kerül sor,
feladatok további ésszerűsítése (étkeztetés - konyhák, intézmények gazdasági

átszervezése, BBG részben önálló intézménnyé történő átalakítása), Városgondnokság
létrehozása - ettől is megtakarításokat várunk,
kötelező alapszolgáltatások finanszírozása – ezentúl csak balassagyarmati gyermekek
közoktatási feladatait látjuk el - vidéki gyermekek felmenő rendszerben történő ellátása
kikerül az óvodákból, iskolákból - ez filozófiaváltást jelent, hiszen eddig a normatív
támogatás miatt felvettük, de ennek összege annyira lecsökkent, hogy a kiegészítést a
város nem tudja tovább felvállalni,
továbbra is van lehetőségünk az ÖNHIKI felvételére - szeretnénk igénybe venni.
A fennmaradó hiány kezelését nem folyószámla hitellel, hanem működési hitellel szeretnénk
megoldani.
Lombos István: Balassagyarmat város 2011. évi lehetőségeiről tárgyalunk. Ez az év nehéz
lesz, alapvetően határozzák meg az előző évek. Az Áht. alapján, annak megfelelően készült a
tervezet. Szöveges rész sok szempontot ölel fel, amely a város szinte teljes lakosságát,
körzetét, térségét érinti (pl. oktatás kihatásai). Közepes-, illetve hosszútávon működtethető
intézményhálózatról beszél.
A 476 mFt-os fejlesztési hitel állományt nem kellene hitellel bővíteni. A hitelkötelezettség nagyon
magasan van meghatározva. Nem tudom így kezelhető-e a költségvetés, lehet-e ezt vállalni. A
fejlesztések is további kötelezettségeket rónak az önkormányzatra, az előttünk lévő
fejlesztéseket is számba kell venni. Szelektálni szükséges, van, amit nem lehet elhalasztani. Itt
van a városközpont rehabilitációjának kérdése. 4-500 mFt-os önerőre van szükség.
Hitelfelvétellel lehet csak biztosítani. Ezt jól meg kell gondolni. Ha az intézményeinknél
megszorításokat hajtunk végre, akkor erre is oda kell figyelnünk.
Bevételi oldal korlátozott jegyző úr szerint. A kiadásokat a bevételek lehetőségeihez kellene
igazítani, így nem került volna szóba intézményátadás, létszámleépítés.
Ez a költségvetés, ami előttünk van, ez így nem támogatható, mert olyan feltételrendszert teremt
a következő évekre, ami nem biztos, hogy finanszírozható.
A működési hiány csökkentését jó látni, de tudni kell ennek mi az ára. ÖNHIKI-t nem tartalmazza
a bevételi oldal, igaz, ez nem tervezhető.
Sokat jelentene a városnak, ha a megválasztott országgyűlési képviselőnk olyan pénzekhez
juttatná a várost, amiből fejlesztésre is futná. Remélem, a város szebb jövő elé néz.
Medvácz Lajos polgármester: Ez az állapot egy következmény. Az előző 8 év következménye.
A működésre szánt pénzek évről-évre nőnek. A fejlesztések növelik az önkormányzat vagyonát.
Több milliárd Ft-ot hozott ide ilyen címen Balassagyarmat Város Önkormányzata.
ÖNHIKI szabályaiban változás történt, a miniszteri keret megszűnt. Azért, hogy legyen a
közalkalmazottaknak fizetés, pont ezért vannak a szigorítások.
A 300 mFt-os hitel hosszútávú, a ciklus végéig tart, ez biztosítja a működőképességet.
Intézményátadás - nem kötelező feladatainkhoz kapcsolódik. Ha az önkormányzat jól állna, ez
nem került volna szóba. Ezek a döntések akár vissza is fordíthatók, volt már erre példa. A
kötelező feladatok ellátása az elsődleges.
Létszámleépítés kapcsán azt vettük számba, kik azok az emberek, akik nyugdíjba tudnak
vonulni.
Csach Gábor alpolgármester: Lombos képviselő úrral egyetértek. A jelenlegi költségvetést
alapvetően határozzák meg az előző évek, 2003. év óta, az előző kormányok nem
finanszírozták le a béremeléseket, ezeket folyószámla hitellel kellett pótolni. Ez is nagyban
hozzájárult a jelenlegi helyzethez. A folyószámla hitel folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A
képviselő úr által említett 476 milliós fejlesztési teher 2022-ig értendő. Nem szabad összemosni
a fejlesztési és a működési hiteleket.
Működési hitel esetén éves szinten a kamatterheket kell számolni. A 14. számú mellékletben

látható az önkormányzat éves hitelképességi korlátja. Javaslom minden képviselőnek
áttanulmányozásra, kiderül, hogy mélyen e korlát alatt vagyunk.
Stabilan kezelhető költségvetés van előttünk. Jelen költségvetésünkben minden intézmény
szerepel, mindegyikkel, a teljes intézményi körrel számolunk.
Költségvetési szigor – a Képviselő-testület szeretné gyakorolni fegyelmi jogkörét.
Úgy gondolom, ez a költségvetés egy finanszírozható modell, végrehajtható, fenntartható. A
ciklus végéig biztosíthatja a város biztos, stabil működését. Semmilyen szinten nincs szó
csődhelyzetről, nincs szó bérek ki nem fizetéséről. 60 napon túli tartozásaink nincsenek, illetve
nagyon minimálisak.
Siket Béla: Nem vagyunk könnyű helyzetben. Sokat beszélünk a költségvetési hiányról, sokan
csodát vártak a FIDESZ-KDNP kormánytól. Rossz állapotú, rossz gazdasági helyzetű országot
vett át. Évről évre csökkenő tendenciát mutatnak a gyermekeket érintő normatív támogatások.
Kötelező feladatainkat kell elsősorban elvégezni. Azért nincs bevétel, mert nem működik a
gazdaság. Magam részéről a rendelet-tervezet elfogadását javaslom.
Pulay László: A 2011. évi költségvetést kell elfogadnunk. A tervezet a gazdaság élénkítéséről,
közcélú foglalkoztatásról beszél. Állami támogatásra nem nagyon számíthatunk. A meglévő
forrásainkból kell gazdálkodnunk. A tervezetet elfogadásra javaslom.
Módosítani kellene az előirányzatokon: a nógrádi identitás ház kétszer szerepel. A 3,8 mFt-os
tételt át lehetne csoportosítani. A Nógrádi Kincsestár előirányzat mit takar? A buszpályaudvarbüfénél is lehet 2 mFt-ot véleményem szerint átcsoportosítani.
Nincs tervezve játszótérépítés egy sem. Valamelyik tételt erre módosítani kellene.
Juhászné Gajzinger Ágnes: Képviselő úr, én ezeket az összegeket nem találom. Nagy
valószínűséggel ezek összehasonlító számok, 2010-es adatok.
Csach Gábor alpolgármester: Szeretném megnyugtatni képviselő urat. A Kincsestárnál ezek
kifutó tételek, Identitás Háznál szintén.
A regionális pályázatok előirányzat alatt szereplő összegek a közterületek, játszóterek
fejlesztésére szolgálnak fedezetként. Javaslom, most ne tegyünk módosítást.
Lombos István: A konstruktivitás nem azt jelenti, hogy mindenki mindennel egyetért. Azt jelenti,
hogy beszélnünk kell ezekről a dolgokról, hogy előbbre jussunk. Hiszem, hogy tudunk mi együtt,
ezért a városért dolgozni, de tisztán kell látnunk. Az lenne a feladatunk, hogy a finanszírozás
feltételeit oldjuk meg.
Módosító javaslatom: A 3/1 táblázat szerint a Kertész István Alapítvány támogatása 2011. évben
300 eFt-tal kevesebb, mint 2010-ben. Ezt az összeget nem szabad onnan elvonni, javaslom 300
eFt-tal megemelni a támogatás összegét.
Kulturális, sporttámogatásoknál a Kábel SE Kézilabda Szakosztályt javaslom 4 mFt-tal
támogatni. Forrásnak a TISZK munkaszervezet előirányzatot jelölöm meg. Lejárt a projekt, nem
kötelező a további finanszírozás, innen kellene átcsoportosítani.
Medvácz Lajos polgármester: Nem célszerű most ehhez a költségvetéshez hozzányúlni. A
TISZK kötelező feladatunk, a finanszírozást át kell adnunk. Szerintem sem jó itt a bérezés,
nagyon magas. A sporttámogatásokra vonatkozó összeg egyeztetések során lett kialakítva.
Javaslom a rendelet-tervezetet így fogadjuk el. Az ÖNHIKI rendszer átalakításra kerül,
remélhetőleg nem fog megszűnni. Bízom benne, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata is
fog ebből a pénzből kapni. Évközben lehet változtatni ezeken a számokon, negyedévenként
tárgyaljuk a módosítást.

Csach Gábor alpolgármester: Lombos képviselő úrnak válaszolva: furcsa, hogy Elnök úr azt
mondta, hogy az intézmények átadása nem jó a költségek csökkentésére. Csak, ha az
intézmények átadásra kerülnek, akkor lesz a TISZK-ben kevesebb a költségünk.
Sport – tényadatokat, illetve a költségvetés helyzetének arányszámait vittük végig. 28 %-os
csökkentés van tervszinten, ehhez tartani szeretnénk magunkat.
Kertész István Alapítvány – tényadatokból indultunk ki, ehhez képest magasabb összeget
terveztünk. Tavalyi tényhez képest több támogatásra számíthat az alapítvány.
Pulay László: Visszavonom a módosító javaslataim.
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja
Lombos István képviselő módosító javaslatát a Kertész István Alapítvány vonatkozásában,
melyet a Képviselő-testület 3 igen és 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett n e m fogadott
el.
A polgármester szavazásra bocsátja Lombos István képviselő módosító javaslatát a Kábel SE
Kézilabda Szakosztály vonatkozásában, melyet a Képviselő-testület 2 igen és 7 nem
szavazattal, 3 tartózkodás mellett n e m fogadott el.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen
és 2 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011.(II.25.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
(A Képviselő-testület 10 perc szünet után folytatja a napirend tárgyalását.)
17.) Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Hajléktalanokat Ellátó
Egyesített Intézményének tevékenységéről
Előterjesztő: Bőhm Sándor intézményvezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bőhm Sándort, az intézmény vezetőjét. Megkérdezi,
hogy van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz?
Bőhm Sándor intézményvezető: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. Nem kívánom
kiegészíteni az anyagot, a hibákért elnézést kérek. Ha van kérdés, szívesen válaszolok.
Pulay László: Köszönet illeti a Hajléktalan Szálló vezetését az elvégzett munkájukért. Kívánok
további sok sikert. De. Vannak panaszok is. Elvárjuk, hogy a szomszédban engedjék be a lakás
tulajdonosát. Kérem odafigyelni arra, hogy a hajléktalanok ne zaklassák, zavarják az ott lakókat.
Huszár Péter: Kérdésem a meleg étkeztetéssel kapcsolatos: 2010-től váltottak konyhát, a
Gösser Panzióból szállítják az ételt? Mi volt ennek az oka, olcsóbban vállalta?

Bőhm Sándor intézményvezető: A városban nem nagyon lehet találkozni koldusokkal,
igyekszünk őket bevonni az ellátásokba, szűréseket végzünk. Pulay képviselő úrnak: Ez tényleg
probléma, felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, együtt próbálunk azokkal szemben fellépni,
akik nem megfelelően viselkednek az utcán. Kérem a Hivatalt, hogy a sűrűbb és szigorúbb
közterület-felügyelői ellenőrzéssel támogassa törekvéseinket.
Köszönettel tartozunk a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Képviselő-testület tagjainak az
épületek ingyenes használatáért. Minden esetben, ha bármilyen probléma volt, segítséget
kaptam.
Átmeneti Szállón lévő személyek száma csökken, elkezdtük a létszámot visszaszorítani.
Csökken a hajléktalan populáció száma a városban, lassan, de biztosan.
A népkonyhai étkeztetést keresztényi szeretetből, felebaráti szeretetből csináljuk, mert nem
tudjuk nem megtenni, másfelől pedig kötelező feladatunk.
Melegétkeztetés: Az Idősek Otthona normatíva jóval drágább volt, mint amit a Gössernek
fizetünk, az Otthon konyhája a létszámot sem tudta lekövetni, ez volt az oka a váltásnak.
Köszönöm az eddigi segítséget, bízom a jövőbeni együttműködésben. Köszönetemet fejezem ki
a Kórháznak is, sok segítséget kapunk az ott dolgozóktól is.
Medvácz Lajos polgármester: A másik épületbe történő elhelyezésben partnerek vagyunk, erről
van valami új hír?
Bőhm Sándor intézményvezető: Valóban vannak elképzelések, van egy szponzor, aki 20 mFttal támogatja az elköltözést. Az, hogy hogyan alakul a jövő, az függ a megyétől, függ a
budapesti igazgatóságtól és az önkormányzattól.
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatást és további kérdés, hozzászólás
hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1
nem szavazattal elfogadott (Csach Gábor nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Hajléktalanokat Ellátó Egyesített
Intézményének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Hajléktalanokat Ellátó Egyesített
Intézményének a 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
18.) Előterjesztés a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásról szóló 267/2010.(XII.23.) határozat
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla nem
volt jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2011.(II.24.) h a t á r o z a t a
a nem kötelezően ellátott feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzat
részére történő átadásról szóló 267/2010. ( XII.23.) határozat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a nem kötelezően ellátott
feladatok áttekintéséről és a Nógrád Megyei Önkormányzata részére történő átadásról szóló
7/2011.(I.27.) határozatával módosított 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 folytatni az átadás tárgyában a Nógrád Megyei
Önkormányzattal a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola vonatkozásában,
annak fenntartását a továbbiakban is vállalja.
2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről a határozat megküldésével
tájékoztassa a Nógrád Megyei Önkormányzatot, valamint, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: a határozat megküldése vonatkozásában 2011. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

19.) Egyebek
Szabó Péter: Azért kérem szót egyebekben, hogy felhívjam a figyelmet egy nagyon fontos
tényre. Koszos a város. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a tavalyi év őszéről ottmaradt szerves
hulladék is az utcán van. Hathatós intézkedéseket várok. Sújtja a lakók komfortérzetét,
nyugalmát, a város megítélését is rontja az idegenek előtt.
Csach Gábor alpolgármester: Egyetértek képviselő úr, tényleg katasztrofális állapotban van a
város. De! A balassagyarmati polgárok koszolták össze - sajnos. Azért ilyen látványos, mert
hosszú volt a tél, a hó alatt nem lehet szemetet takarítani, ilyenkor kevesebb közmunkást tudunk
foglalkoztatni. Kérem a polgárokat, március közepéig próbáljanak meg kevesebbet szemetelni.
Mi is próbáljuk elszállítani a hulladékot. Március közepétől helyreáll a rend.
Szabó Péter: Köszönöm a választ alpolgármester úr, egyetértünk. A szeméthez az is
hozzájárul, hogy a városban igen kevés a szeméttároló edények száma. Többet kellene
elhelyezni a kritikus pontokra.
Medvácz Lajos polgármester: Azért nem katasztrofális, az inkább Nápolyra jellemző. Nem
egyszerű a helyzet, de megoldjuk. A szemetet magunk okozzuk, nagyobb öntudat kellene a
polgároknak. Mindenkit ösztönöznék arra, hogy ne dobja el a szemetet, hogy tiszta városban
élhessünk. Ezen dolgozunk, rajtunk múlik, milyen városban élünk.
A polgármester elköszön a televízió nézőitől, és 16 óra 10 perckor bezárja az ülést.
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

