Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6. számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y VE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március hó 31.
napján 13,00 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, Zolnyánszki Zsolt
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Magyaros Tamás osztályvezető
Moór Mátyás osztályvezető
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Csach Gábor alpolgármester köszönti az ülésen résztvevőket, a vendégeket, a hivatal
dolgozóit, és a városi televízió nézőit. Köszönti Baróczi Andrásnét, az Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóság vezetőjét, és Dr. Kiss Attilát, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
igazgatóhelyettesét.
Felkéri Dr. Kiss Attilát, hogy tájékoztassa a megjelenteket az idegen szálló ügyéről.
NAPIREND ELŐTT:
Dr. Kiss Attila: A településen már korábban is működött olyan szervezeti egység ahol
külföldieket helyeztek el. Az Észak-magyarországi régióban az én vezetésemmel indult ennek a
szállásnak a működése. Ez a szállás 2003-ig működött, ezt követően történtek felújítások a
szálláson, és 2009-ig diákszállóként működött. Időközben kiderült, hogy szükség van erre az
intézményre, tehát újabb átalakítások kezdődtek el. Egy integrációs szervezeti egység jött létre.
A közösségi szálláson olyan személyek lesznek elhelyezve, akik semmiféle veszélyt nem
jelentenek a közbiztonságra. Másrészt olyan külföldiek kerülnek itt elhelyezésre, akik kisebb
súlyú idegenrendészeti szabálysértést követtek el. Nagyon fontos, hogy ha ezek az emberek
mégis veszélyt jelentenének, akkor a hivatal őrizetbe veszi őket, és 1 évig őrizetben tarthatja.
Hangsúlyoznám, hogy ez az intézmény nem fogda, hanem közösségi szállás, tehát szabadon
közlekedhetnek, az egyetlen kritérium, hogy a hatóság rendelkezésére kell, hogy álljanak.
Jelenleg Debrecenben működik ilyen intézmény, ahol 55 fő elhelyezésére van lehetőség.
Ezeket a személyeket folyamatosan fogjuk átköltöztetni, valószínű, hogy májustól fog ez
elkezdődni.

Remélem, hogy jó együttműködés fog kialakulni az önkormányzat és a kirendeltség között.
Szeretném megköszönni az önkormányzatnak, jegyző úrnak az eddig nyújtott segítséget.
Csach Gábor alpolgármester megköszöni a beszámolót, és megkérdezi a Képviselő-testület
tagjait, hogy van-e valakinek kérdése.
Dr. Csekey László: A salgótarjáni intézetből érkezett hozzánk, a pszichiátriai osztályra néhány
beteg. Gondolom, hogy a magyar egészségügy látja el továbbra is ezeket a betegeket. A
probléma az, hogy nincs tolmács, pedig nagyon fontos lenne, hogy a betegekkel tudjunk
kommunikálni.
Dr. Kiss Attila: Salgótarjánban egy ideiglenes szállás működött a rendőrségen keresztül. A
beszámolót kiegészíteném még azzal, hogy ezeket a személyeket megpróbáljuk felkészíteni
arra, hogy a hazautazásukat követően be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Ennek
érdekében lesznek szociális munkások és egy pszichológust is alkalmazunk, akik foglalkozni
fognak ezekkel az emberekkel.
Ami a tolmácsokat illeti, van a hivatalnak egy tolmácslistája, és van egy újdonság is, az
úgynevezett távtolmácsolás, mely azt jelenti, hogy interneten keresztül fogunk tolmácsokat
alkalmazni. Természetesen szükség esetén rendelkezésre fognak állni tolmácsok.
Csach Gábor alpolgármester: Hány fős lesz a szálló? Milyen esetleges bővítési célkitűzések
vannak?
Dr. Kiss Attila: Az épület befogadó kapacitása 100-120 fő. Nem lesz csúcsra járatva.
Családosok esetén, ahol gyerekek is vannak meg kell várni, hogy az iskolai év lezáruljon, vagy
az óvodából ki lehessen venni a gyereket. Folyamatosan kerül feltöltésre ez a létszám. A
második ütemnek a kivitelezése jelenleg is tart, és ezzel együtt lesz a teljes befogadó kapacitás.
Csach Gábor alpolgármester: Korábban volt levelezésünk a hivatallal, amikor már meg volt a
döntés arról, hogy a szálló ide kerül. Még az előző kormány idején kérte a Képviselő-testület,
hogy legyen folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás az önkormányzat és a Bevándorlási
hivatal között. Örülök, hogy ha késve is, de megtörtént.
Az eltérő társadalmi és szociális helyzet okán félelmet kelt a lakosságban a szálló újranyitása,
ezért arra kérem a hivatal vezetőit, hogy az esetleges lakossági panaszok esetén körültekintőek
legyenek.
A korábbi szállóval sem voltak problémák, bár az kisebb kapacitású volt.
Örülök, hogy helyi vállalkozók nyerték meg a kivitelezési munkát, és annak is, hogy 15 főnek ad
munkát a szálló, tehát munkahelyet is teremt.
Zolnyánszki Zsolt : Mit fognak tapasztalni a balassagyarmati lakók az intézmény kapcsán?
Dr. Kiss Attila: Bízom benne, hogy semmi rendkívülit nem tapasztal majd a lakosság, esetleg
azt, hogy más bőrszínű ember is fel fog bukkanni a városban. 2 szociális munkás és 1
pszichológus felvételére is lesz lehetőség. Felvételük és felkészítésük folyamatban van.
Csach Gábor alpolgármester: Az lenne a kérésem, hogy a szálló újranyitásával kapcsolatos
történésekről kapjunk egy írásos tájékoztatót, hogy a lakosságot minél pontosabban tudjuk
tájékoztatni.
Ezt követően Medvácz Lajos polgármester veszi át az ülés vezetését.

Medvácz Lajos polgármester: Köszönti a megjelenteket, a vendégeket. Megállapítja az ülés
határozatképességét (12-ből 11 fő van jelen, Szabó Péter igazoltan van távol).
A napirendre vonatkozóan a következő javaslatom van:
Javaslom napirendre venni az ülés előtt kiosztásra került, „Előterjesztés pályázatokkal
kapcsolatban meghozandó döntésekre” című napirendet 22. napirendi pontként, azzal, hogy a
zárt ülés 23. napirendi pontként kerülne megtárgyalásra.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még javaslat?
A polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja a „Pályázatokkal kapcsolatban
meghozandó döntésekre” című napirend felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) a.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programjának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a Nógrád
Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a Városgondnokság alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004. (XII.17.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006.(XII.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadásáról

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.)

a.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
b.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjének
bérezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

10.) Előterjesztés a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a hozzá rendelt
költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Lakásügyek
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosítására
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. em. 2. ajtószám alatti lakás
bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Vagyoni ügyek
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A. szám alatti, 438 hrsz-ú ingatlan
elidegenítésére
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti Filmszínház
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/C. szám alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
13.) Előterjesztés „ipari emlékhely” kialakítására irányuló önálló képviselői indítványról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola maximális
osztálylétszám túllépésének tanév közbeni engedélyezésére
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város 2011. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés folyószámla hitel meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

18.)

Előterjesztés az Állami Számvevőszék 2010. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési
terv kiegészítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

19.) Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának módosítására
és a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
20.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek
mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
21.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft végelszámolásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
22.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatban meghozandó döntésekre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
23.) Előterjesztés a „Palócország Fővárosáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
(zárt ülés)
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról
készült írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
NAPIREND:
1.)

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

Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi, hogy a
napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Több olyan pont van, ahol a nyilvánosság tájékoztatását szabályozzuk, célszerű lenne minden
pontnál a 12. § (2) pontja szerint módosítani ezeket.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2011.(IV.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
1.)

b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balassagyarmat Város
Polgármesteri Hivatalának - 18/2010.(I.26.) határozattal jóváhagyott és 95/2010.(V.26.) számú
határozattal módosított – Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az SZMSZ I. fejezet „ 2. A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 2.9. pontjában a
Polgármesteri Hivatal létszáma „ 95 fő”-re módosul.
2. Az SZMSZ II. fejezet „ A Hivatal szervezete és működése 1.” 2.cc.) pontja hatályát
veszti, a 2.cb.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 2.cb.) Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport”
3. Az SZMSZ II. fejezet „ 1. A Hivatal szervezete és működése” alcím 2.) pontja az alábbi
i.) ponttal egészül ki:
„ i.) Városi főépítész „
4. Az SZMSZ II. fejezet „ 1. A Hivatal szervezete és működése” alcím 3.) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„ 3.) A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző, a humánpolitikai vezető és a városi főépítész
tartozik.”
5. Az SZMSZ II. fejezet „ 1. A Hivatal szervezete és működése ” alcím az alábbi 4-5.
pontokkal egészül ki:

„ 4. Az osztályok élén vezetői megbízatású osztályvezetők állnak. A 2.e.) pontban
meghatározott osztály vezetőjét osztályvezető-helyettes helyettesíti.
5. Az osztályvezetői megbízás, valamint humánpolitikai vezető, a Beruházási Iroda
vezetője, a főosztályvezető-helyettesi; az osztályvezető-helyettesi és a 2.a.)-d.)
pontjában meghatározott csoportok vezetői, valamint a Gyámhivatal vezetője
osztályvezetői beosztásnak felel meg. „
6. Az SZMSZ II. fejezet „ 3. Munkakörök meghatározása” alcím 1.) pontjának második
mondata az „osztályvezetők (irodavezetők)” szövegrészt követően kiegészül a „városi
főépítész” szövegrésszel.
7. Az SZMSZ II. fejezet „
egészül ki.

3. Munkakörök meghatározása”

alcím az alábbi 4.) ponttal

„ 4. A Hivatal köztisztviselői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni, mely
munkaköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza.”
8. Az SZMSZ II. fejezet 13. „ Elemi beszámoló készítésének szabályai” alcím 2-3.
pontjában a „Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához” szövegrész helyébe a
„Magyar Államkincstár illetékes Igazgatóságához” szövegrész kerül.
9. Az SZMSZ III. fejezet „ Záró rendelkezések „ 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„ 4.) Az SZMSZ mellékletei:
1. sz. melléklet:

Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje

2. sz. melléket:
jegyzéke „

Vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettséggel

járó

munkakörök

10. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra
vonatkozó gazdasági programjának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek
hozzászólása a napirendi ponthoz.

Zolnyánszki Zsolt: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
A polgármester egyéb hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadott (Pulay László nem
volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó
gazdasági programjának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra
vonatkozó gazdasági programját.

3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a
Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Lombos István: Reméltem, hogy csökkeni fog az átadandó intézmények száma. Nem
támogatom a döntést.
A kollégium átadása meglepett. Mennyire fogja ez befolyásolni az Arany János
Tehetséggondozó Programot? A másik kérdésem, hogy lehet-e garanciát beépíteni az átadásba
az intézményben foglalkoztatottak érdekében?
Csach Gábor alpolgármester: Az Arany János Tehetséggondozó Program esetében szakmailag
különálló kollégiumi programról van szó. A Balassival való együttműködés nem lesz probléma, a
megye partner lesz ebben.
Az AJTP szigorodik, nem tudjuk, hogy a finanszírozást tekintve hosszú távon milyen
metodikával kell számolni. A kollégium átadása 60 millió forintos mínuszt jelenthet az
önkormányzat számára. Munkahelyek tekintetében közel 30 státuszról van szó, amely a túlórák
rovására elbocsátás nélkül megszüntethető. Csak azok az intézmények maradtak meg, amelyek
gazdasági önállóságát megszüntettük.
A költségvetési helyzet és gyereklétszám befolyásolja azt, hogy a fenntartó milyen lépéseket
tesz, és e tekintetben mi is lépéskényszerben lennénk.
Lombos István: Az intézmények fenntarthatósága érdekében lehet növelni a bevételeket, illetve
csökkenteni a kiadásokat.
Balassagyarmati intézményekről van szó, balassagyarmati dolgozók foglalkoztatásáról.
170 millió forint hiányzik, az intézmények működtetéséhez.
Úgy gondolom, hogy a bevételek növelésével kellene ezt biztosítani.

Medvácz Lajos polgármester: Kötelező és nem kötelező feladatok rangsorolásáról van szó.
Nem tudjuk, hogy a struktúra átalakítást, ha akarják, hogy fogják levezényelni. Azok a feladatok,
amelyek átadásra kerülnek, a megyének kötelező feladatai.
170 millió forint nagyon sok, nem tudjuk biztosítani.
Nem érzelmi, hanem anyagi alapon döntöttünk.
Siket Béla: Nagy felelősség ez a döntés. Az a probléma, hogy az állam a kötelező feladatot is
csak 40-50 %-ban tudja támogatni. Ezáltal a törvény kikényszeríti ezt a lépést. A megye jobban
el van adósodva, mint mi. Ez nem szakmai, hanem pénzügyi döntés.
Medvácz Lajos polgármester: Ne keltsük azt a látszatot, hogy a megye egyenlő Salgótarjánnal.
Nem érdemes feltételezésekbe bocsátkozni.
Csach Gábor alpolgármester: Nem rosszabb a megyei önkormányzat pénzügyi helyzete. A
nem kötelező feladatokra mi semmilyen plusz támogatást nem kapunk, ők viszont kaphatnak.
Nincs más alternatíva.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az
első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
(Siket Béla nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2011.(III.31.) 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 Önkormányzat részére történő átadásáról
szóló 267/2010.(XII.23.) határozatát (Továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint
módosítja:
A Képviselő-testület az alább felsorolt intézményeket és az általuk ellátott feladatokat a
Nógrád Megyei Önkormányzat fenntartásába adja 2011. július 1. napjával:
- Madách Imre Kollégium
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
- Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. pontban felsorolt
intézmények átadásának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében folytasson
tárgyalásokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével az alábbi
szempontok figyelembe vételével:
a) az átadandó intézmények feladatellátásához elengedhetetlenül szükséges vagyont
– ingó és ingatlan javakat az átadás napjára felvett leltár szerint – az átvevő
önkormányzat ingyenes használatba kapja meg a feladatokat átadó
önkormányzattól 10 évre, de legfeljebb arra az időtartamra, amely alatt az adott
javakat az átadáskor külön megállapodásban rögzített feladatok ellátására
használja,

b) a használatba adásra kerülő ingatlanokat érintő jövőbeli beruházások, fejlesztések
önerő vállalásának kérdésében a tulajdonosi kötelezettségeket csak a jogszabály
szerinti szükséges mértékben tartalmazzák a megkötendő megállapodások,
c) az átadásra kerülő azon feladatok tekintetében, amelyeket az átadó önkormányzat
jelenleg sem az adott intézmény használatában lévő ingatlan bevonásával old meg,
külön szükséges megállapodni az átvevő önkormányzattal,
d) a korábban megyei fenntartásba adott feladatok és intézmények működését
biztosító vagyontárgyak tulajdonjogának felülvizsgálatára kerüljön sor.
3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzattal
megkötendő feladat átadás-átvételi megállapodásokat terjessze be elfogadásra a
Képviselő-testület 2011. júniusi ülésére.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30. (a 3. pont tekintetében)
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
(Siket Béla nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító
okiratának 25. pontját az alábbiakra módosítja:
„ Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú
ingatlanok:


2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26., középiskola és udvar, hrsz. 201/3;
6829 m2 területű ingatlan – „A” épület



2660 Balassagyarmat, József Attila u. 3. és Bajcsy-Zsilinszky út 14., hrsz.
1629; 4166 m2 területű ingatlan – irodaház, üzemi konyha és udvar



2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16., hrsz. 1634; 678 m2 területű
tanbolt



2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2., hrsz. 445; az 5907 m2
alapterületű, vármegyeháza megjelölésű ingatlanból a keleti és a déli szárny

I. emeletén 1543,4 m2, a keleti szárny tetőterében 616,9 m2, a keleti szárny
földszintjén 728,67 m2, összesen: 2888,97 m2


2660 Balassagyarmat, József Attila u. 1., hrsz. 1630; a 1096 m2 területű
ingatlanból, az ingatlant használók területi arányában 547 m2



Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az ingatlan
vagyont, valamint az ingatlanon felüli vagyont illetően Balassagyarmat
Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos
vagyonrendelete az irányadó.”

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
A Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító okiratának
módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (továbbiakban: Intézmény) alapító
okiratának 14. pontjában
a) a TEÁOR 8419 - es szakfeladatot az alábbi szakfeladattal egészíti ki:
TEÁOR 8419

„Önkormányzatok
elszámolásai a költségvetési
szerveikkel

841907”

b) a TEÁOR 8559 – es szakfeladatokat az alábbi szakfeladattal egészíti ki:
„TEÁOR 8559

Iskolarendszeren
ISCED 3 szintű
képzés

kívüli
OKJ-s

855942”

2. Az Intézmény alapító okiratának 25. pontját az alábbiakra módosítja:
„Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú
ingatlanok:


2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2., hrsz. 374/1; az összesen 14556 m2
alapterületű, kollégium megnevezésű ingatlanból 5250 m2 alapterületű
ingatlan



2660 Balassagyarmat, Szondi u. 19., hrsz 202/4; 1273 m2 alapterületű
oktatási intézmény és tanműhely megnevezésű ingatlan



2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7., hrsz. 2319/A; 309 m2 egyéb épület
megnevezésű ingatlan



8220 Balatonalmádi – Káptalanfüred, Tábor út 12., hrsz. 0114/8; 4860 m2
üdülő megnevezésű ingatlan



Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az ingatlan
vagyont, valamint az ingatlanon felüli vagyont illetően Balassagyarmat
Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos
vagyonrendelete az irányadó.”

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
A polgármester szavazásra bocsátja a negyedik határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Kollégium alapító okiratának módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Kollégium
alapító okiratának
a) 24. pontjából törli az alábbi szövegrészt:

„2660 Balassagyarmat, Nyírjes, hrsz. 5193; 997 m2 területű földrészleten
álló ingatlan”
b) 24. pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki:


„Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az ingatlan
vagyont, valamint az ingatlanon felüli vagyont illetően Balassagyarmat
Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos
vagyonrendelete az irányadó.”

b) 25. pontját hatályon kívül helyezi
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
4.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

települési

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Lombos István: Pályázat keretében történt mindig. Azonban ez most megváltozott, mégpedig
úgy, hogy nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat alkalmas-e arra, hogy önhibáján kívül
hátrányos helyzetű önkormányzatként pályázzon. Erről kell először nyilatkozni, amit egy
szakmai bizottság fog mérlegelni, majd a pályázatot ezután kell megírni. Próbáljuk azt
megoldani, hogy az önkormányzat olyan pénzösszeghez jusson, ami csökkenti a költségvetési
hiányt.
Csach Gábor alpolgármester: Előző ciklusban kétféle pályázati rendszer volt. Az egyiknél az
önkormányzati miniszter döntött egy személyben.
Szerencsére változott a rendszer, a probléma az, hogy most sokkal rosszabb helyzetben vannak
az önkormányzatok és az ország is.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján

támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 587.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 628.141 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg
az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

5.) Előterjesztés a Városgondnokság alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Városgondnokság alapító okirat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság (2660
Balassagyarmat, Óváros tér 15.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
-

8.) pontjában felsorolt költségvetési szerv alaptevékenységei közül törlésre kerülnek a
813000 Zöldterület-kezelés, 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások.
8.) pontjában az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok az
alábbiakkal egészül ki:
TEÁOR
TEÁOR 8130

Szakfeladat

Szakfeladat szám

Zöldterület-kezelés

813000

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról az intézmény vezetőjét
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat és a szükséges dokumentumok
Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága részére történő
megküldésről.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős:
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

6.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004. (XII.17.)
számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011.(IV.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004. (XII.17.) számú rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006.(XII.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés a napirendi ponthoz.
Selmeczi Zoltán: Ismerteti az előterjesztést. A rendelet-tervezetet a következők szerint kívánja
kiegészíteni:
- az 5/A § (2) pont l) alpontjának első francia bekezdését a …lakás szövegrész után „és a
nyílászárók” szövegrésszel,
- az l) pont után „A fentiekben megjelölteket a hatóság előzetes bejelentés, illetve
lakossági panasz alapján ellenőrizheti.” szövegrésszel,
- a (3) pontban a… közterület-felügyelet munkatársaival és szövegrészt követően „igény
szerint” szövegrésszel egészíti ki.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet – a módosítással együtt -, melyet a
Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011.(IV.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
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 jegyzőkönyv melléklete)
8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, kérdés híján szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1..) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft 2011. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi
pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
263.435.- eFt bevétellel,
262.450.- eFt költséggel és ráfordítással.
2..) A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Bereczk Edit ügyvezető
Határidő: 2011. április 15.

9.)

a.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi üzleti
tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponthoz van-e valakinek
hozzászólása.
Lombos István az ügyvezetőtől kérdezi: Az Ipoly Tv működésében is szerepet vállal. Ez
mennyiben befolyásolja a városi televízióban betöltött szerepét?
Házy Attila: Az Ipoly Tv-ben nincs hivatalos tisztségem, önkéntesen segítem a munkát . A
műsorstruktúrára főként az van hatással, hogy az önkormányzattól mennyi támogatást kap
Gyarmati Média Kommunikációs Kft.
Az idei évben szűkebb a keret, ez a televízió működésére hatást gyakorol, továbbá a
reklámbevételek csökkenése is befolyásoló tényező.

Medvácz Lajos polgármester további kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az
alábbi pénzforgalmi adatokkal fogadja el:
24.250.- eFt bevétellel,
23.867.- eFt költséggel és ráfordítással.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Házy Attila ügyvezető
Határidő: 2011. április 15.

9.)

b.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjének
bérezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz.
Lombos István: Számomra azért meglepő ez a kérés, mert ez az eddig kapott bérének az 1/3a. Vagy esetleg van más feladata az igazgató úrnak, melyből bevételei származnak, ez pedig
óhatatlanul hatást gyakorol a városi televízióban végzett munkájára.
Ez egyfajta támogatási gesztus vagy egyszerűen csak lemond erről, miután máshol úgyis jobb
lehetőségei vannak?
Házy Attila: Részben gesztus, nagyobb részben pedig a túlélési stratégia része. Szeretnénk
továbbra is működtetni a társaságot. Igen, keresnem kellett más megoldást is, hogy biztosítani
tudjam a saját egzisztenciámat is. A Média Kft megmentése is szerepet játszott ebben, és mivel
én megtaláltam a számításomat más helyen is – de nem az Ipoly televíziónál -, fontosnak
tartottam, hogy így próbáljak meg segíteni saját magunkon.
Csach Gábor alpolgármester: Az igazgató úr ennél a cégnél mindeddig megbízási szerződéssel
volt foglalkoztatva. Jelen helyzettől azonban foglalkoztatotti jogviszonyba kerül, mely ugye azt
jelenti, hogy 8 órás munkavégzést igazolnia kell, továbbá összeférhetetlenségi kötelezettségei
vannak a tekintetben, hogy ugyanolyan tevékenységet nem végezhet máshol.

Lombos István: Továbbra is szkeptikus vagyok az ügyben. Az igazgató úr kérését támogatom,
és kérném, hogy továbbra is az legyen az elsődleges szempont, hogy a városi televízió
kielégítse a nézők igényeit.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjének díjazásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média
Kommunikációs Nonprofit Kft alapító okiratában foglalt jogkörében eljárva Házy Attila
ügyvezető javadalmazását 2011. április 1. napjától közös megegyezéssel lecsökkentve,
bruttó 94 ezer Ft /hó összegben állapítja meg, azzal, hogy 2011. április 1. napjától 2014.
június 30. napjáig az ügyvezető feladatát munkaviszony keretében lássa el.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

10.) Előterjesztés a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a hozzá rendelt
költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a hozzá rendelt költségvetési szervek
közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a
hozzá rendelt költségvetési szervek közötti Együttműködési megállapodást. Ezzel
egyidejűleg a 2010. május 30. napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát
veszti.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bécsiné Miklecz Marietta igazgató

11.) Lakásügyek
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, kérdés híján szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Siket Béla nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ipolyjáró u 2-4 fsz. 4. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Ipolyjáró u. 2-4. sz. fsz. 4. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos lakásra az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló
21/2004. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet 12. §-a alapján az önkormányzat
intézményei részére egyszeri bérlőkiválasztási jogot biztosít pályázati eljárás keretében. A
leendő bérlő költségelven meghatározott lakbért köteles fizetni.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázat kiírására 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

b.)

Előterjesztés a Balassagyarmat Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester: A kórház részéről érkezett egy javaslat, mely az ülés előtt
kiosztásra került. Röviden ismerteti a határozati javaslatot.
Dr. Csekey László: Ez a lakás szociális célra nem adható, hiszen jelentős költségei vannak.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság eredetileg is azt javasolta, hogy szakember
elhelyezésre maradjon meg ez a lakás. Kérem, hogy fogadják el a javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41/B. tetőtér 6. szám alatti
lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa
Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű összkomfortos lakást Dr. Bahador
Shahbaz (született: an.:) sebész szakorvos részére 2011. április 1-től kezdődően 2016.
március 31-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. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
c.)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. em. 2. ajtószám alatti lakás
bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Kérdés, kiegészítés
hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Jókai u. 4. IV. em. 2. ajtószám alatti lakás bérbeadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai u.
4. IV. em. 2. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű komfortos lakásra a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolának ingyenes bérlőkijelölési jogot biztosít 2013.
március 31-ig.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú önkormányzati
rendeletnek megfelelően Hauser Gabriellával (szül.: an.:) meghatározott időtartamra 2011.
április 01-től kezdődően 2013. március 31-ig, ezen belül a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig a
lakásbérleti szerződést kösse meg.
Határidő: a szerződés megkötésére 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Szünet után 15:35-től folytatódik a testületi ülés.

12.) Vagyoni ügyek
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 8/A. szám alatti, 438 hrsz-ú ingatlan
elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Huszár Péter a napirendhez bejelenti érintettségét, a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem
szavazattal kizárja a döntéshozatalból.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Rákóczi u. 8/A. szám alatti 438 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi
u. 8/A. szám alatti, 438 hrsz-ú ingatlant a jelenlegi megtekintett állapotban a Rutin Reklám
Bt. (székhely: Balassagyarmat, Jószív u. 35. adószám: 24048510-2-12) részére az alábbi
feltételekkel idegeníti el:
a) az ingatlan vételára nettó 5.000.000.-Ft. Az adásvételt 25 % áfa terheli, mely
összeget a hatályban lévő általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény szerint a vevőnek kell megfizetnie.
b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c) az ingatlan gázközmű bekötéssel nem rendelkezik, a csatlakozás költségei a
vevőt terhelik,
d) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,

2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2011. június 30-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

b.)

Előterjesztés a Balassagyarmat Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti Filmszínház
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István: A Pénzügyi Bizottsági ülésen kértük, hogy legyen kiegészítve a nyitva
tartással. A testületi ülés előtt ez kiosztásra került, kérném, hogy ez kerüljön be a
határozati javaslat mellé a mellékletbe.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás, módosítás hiányában szavazásra
bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja – a módosítással együtt – a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
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 Bajcsy-Nyolc Filmvetítő és Szolgáltató Kft-vel 2011. december 31.
napjáig terjedő határozott időre szóló szerződést köt az alábbi tartalommal:
-

2.

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 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.

A Képviselő – testület az 1. pontban meghatározottak szerinti tartalommal 2011. április 15.
napjáig megkötött szerződés esetén, a Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti Filmszínház
hasznosításáról szóló 223/2010.(XI.25.) számú határozatának (3.) pontját és ezzel
egyidejűleg a 12/2011.(I.27.) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. szám alatti
Filmszínház hasznosításáról szóló határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/C. szám alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy a napirendi
ponthoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Mega György: A határozati javaslat 1.) pontjában elírás történt, nem 62 m2, hanem 96 m2.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati
javaslat 1/b.) pontjában az „A” alternatíva szerinti 13.500.-Ft/m2/év+áfa bérleti díjat, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1/c.) pontjában a bizottságok által is
javasolt 20%-os kedvezményt, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2.) pontjában a bérlő által elvégzett
felújítási munkákból 1.080.300.-Ft beszámítását, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. szám alatti 509/3 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló
helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi
u. 18. szám alatti, 509/3 hrsz-ú, 96 m2-es nem lakás céljára szolgáló helyiséget a
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.)
részére, irodai jellegű tevékenység folytatása érdekében, pályázati eljárás nélkül az alábbi
feltételekkel adja bérbe:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2011. év április hó 1. napjától
2016. év március hó 31. napjáig terjedő időszakra szól
b) A helyiség kezdő bérleti díja:
13.500.-Ft/m2/év + áfa
c) A helyiség bérleti díjából a bérlő - Balassagyarmat városában ellátott személyek
arányában – 20 % kedvezményben részesül, melyet évente, december 31-i állapot
szerint felül kell vizsgálni,
d) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, háromhavi
bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének - szerződés megkötése előtti igazolása,
e) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás
alapján fizeti,
f) az üresen maradó helyiségek (tárgyaló és egy iroda) fűtése külön nem mérhető,
annak fűtési díját az önkormányzat a bérlő részére nem téríti meg,
g) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a bérlő a folytatni kívánt tevékenység céljából a
helyiségben a becsatolt árajánlat szerint 1.080.300.- Ft felújítást végezzen, mely a havi
bérleti díj 50%-ának megfelelő mértékig beszámítható.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a határozatban, valamint a
15/2004.(V.21.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a bérleti
szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2011. április 5.
Felelős: Csach Gábor alpolgármester

13.) Előterjesztés „ipari emlékhely” kialakítására irányuló önálló képviselői indítványról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi, hogy van-e
kiegészítés, hozzászólás a napirendi ponthoz.
Zolnyánszki Zsolt: A bizottság egyetértett a helyszínnel, illetve az emlékhellyel, viszont előzze
ezt meg egy szakértői véleményezés.
Medvácz Lajos polgármester: Kit javasolna a bizottság? Moór Mátyás főépítész urat
mindenképp javasolnám, illetve 3 embert maga mellé vehetne.
Zolnyánszki Zsolt: Legyen 3 tagú a bizottság, Moór Mátyás főépítész, Csemniczky Zoltán
szobrászművész és Csach Gábor művészettörténész.
Pulay László: Javasolnám Gere József urat a bizottságba, akinek szeretném megköszönni az
eddigi segítségét, továbbá köszönet Kovács Gábornak a látványtervekért.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a szakértői bizottság (tagjai: Csach Gábor
művészettörténész, Csemniczky Zoltán szobrászművész, Gere József, Moór Mátyás főépítész)
létrehozására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
ipari emlékhely kialakítására irányuló önálló képviselői indítványról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pulay László
képviselő úrnak a Civitas Fortissima Kör egyetértésével benyújtott, ipari emlékhely kialakítására
irányuló indítványát.
1.

A Képviselő-testület egyetért az indítványozóval, hogy a vasútállomás előtti, ma még
névtelen kis téren, a Benczúr Gyula utca és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésében lévő
körforgalom középszigetén ipari emlék létesüljön a benyújtott tervezet szerint, nagyvasúti
jármű kerékpár elhelyezésével. Az elhelyezéshez szükséges közterületet az emléket
létesítő Civitas Fortissima Kör rendelkezésére bocsátja, annak kivitelezésében a Körrel
együttműködik.

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt ipari emlék
véleményezésére szakértő bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá
Moór Mátyást,
Csemniczky Zoltánt,
Csach Gábort és
Gere Józsefet
választja meg.

megvalósításának

3.

Felhatalmazza a polgármestert
intézkedések megtételére.

az

ipari

emlék

létesítéséhez

szükséges

további

Határidő: 2011. augusztus 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

14.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
maximális osztálylétszám túllépésének tanév közbeni engedélyezésére
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanév közbeni maximális
osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola maximális tanulói
létszámának túllépését a 2010/2011. tanévben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, a Kt. 3. számú melléklete I-II. részének rendelkezései alapján a mellékletben
foglaltak szerint engedélyezi.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a nevelési-oktatási
intézmény vezetőjét tájékoztassa, valamint hívja fel a vezető figyelmét arra, hogy
továbbra is folyamatosan kísérje figyelemmel a tanulói létszámok év közbeni alakulását
és amennyiben más csoportok, osztályok esetében is fenntartói engedély megadása
válik szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjessze be a
fenntartóhoz.
Határidő: 2011. március 31. illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város 2011. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja
el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

16.) Előterjesztés folyószámlahitel meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
kiegészítés a napirendi ponthoz.
Lombos István: Ügyes. Azért mondom ezt, mert azzal, hogy 1 milliárd forintra lett emelve a
folyószámlahitel, nem kell közbeszereztetni, tehát nem veszítünk időt. Ez a működés
lehetőségeit tágítja. Viszont 1 milliárd lett a hitelállományunk, a 700 millió forintra csökkentés
komoly kiadási vállalás.
A konstrukció kitalálásához gratulálok.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének
megemeléséről és meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meglévő 690 000 eFt
folyószámla hitelkeret 1 000 000 eFt-ra történő megemelését kezdeményezi a
számlavezető pénzintézetnél oly módon, hogy 2012-től kezdődően évi két alkalommal –
alkalmanként 50 000 eFt-tal – csökkentse le a keretet 700 000 eFt-ra a futamidő alatt.
(2) Balassagyarmat Város Képviselő-testülete:
a.) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és
járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően –
a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
b.) a hitel visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a futamidő alatti költségvetési
bevételeit jelöli meg,
c.) nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása nem tartozik a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 88. §-ában foglalt
rendelkezések tiltó hatálya alá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelszerződés aláírására.
(4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

17.) Előterjesztés a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zolnyánszki Zsolt ismerteti a Környezetvédelmi Tanács véleményét a tavak kezelésének egy
kézbe adásáról.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Nyírjesi tavak Egységes Kezelési Szabályzatának elfogadására
1.) A Képviselő-testület elfogadja az e határozat mellékletét képező Nyírjesi - tavakra
vonatkozó Egységes Kezelési Szabályzatot, a módosításokkal egybefoglalt egységes
tartalommal.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

18.)

Előterjesztés az Állami Számvevőszék 2010. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó
intézkedési terv kiegészítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
az Állami Számvevőszék 2010. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv
kiegészítésére

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja a 2010. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódó
intézkedési terv kiegészítését.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

19.) Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának
módosítására és a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassi Bálint Gimnáziumban foglalkoztatottak létszámának
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gimnáziumban 1 technikai álláshely megszüntetését rendeli el.

a

Balassi

Bálint

2.

Balassagyarmat Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 25.) rendelete soron következő
módosításakor a létszámváltozás átvezetésről gondoskodjon.

3.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az
érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 1.
Felelős: 1. pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
2. pont vonatkozásában: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3. pont vonatkozásában: Medvácz Lajos polgármester, intézmény vezetője

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk
fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán
felszabaduló létszám miatti, 2010. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez
kapcsolódó 2010. és 2011. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez
támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata az intézményei létszámhelyzetének és az
intézmények közötti tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel, illetve rendes felmondással együtt járó
létszámcsökkentésről 8,75 álláshelyet, 9 főt érintően.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. április 12-éig pályázatot nyújt be 9 fő
közalkalmazott (8,75 álláshely) jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó
megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető
támogatásra.

3.

A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények
létszámának alakulása:
Közp.
Óvoda

2011. január 1.
Létszám (fő):
LétszámCsökkentés (fő):
- ebből:
pályázható létszám
(álláshely):
A csökk. követően
kialakult létsz.
2011 .05. 01 (fő).:
4.

91

M.I.Vár. Balassi B.
Könyvt.
Gimn.
20,75

73,75

V. Idősek
O. és B.

M.I.Kol- Összesen
légium

111,75

36,5

333,75

19

3,25

2,75

3

6

4

0,75

1

2

4

1

87,75

18

105,75

32,5

Az összesített létszám alakulása:

Önkorm.intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága:
Városüzemeltetés:
Mindösszesen:

70,75

8,75

314,75

2011 .01. 01.

2011. 05. 01.

1 671,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 848,25 fő

1 656,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 833,25 fő

5.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú
mellékletének 7. pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban
nem részesült.

6.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
fenntartói körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken,
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében
az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

7.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. április 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

20.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek
mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van kérdés,
kiegészítés a napirendi ponthoz.
Dr. Varga Andrea aljegyző: Ülés előtt új rendelet-tervezet lett kiosztva, mely tartalmazza a
részletszabályozást és benne van a bizottságok véleménye is. Kérem, erről most döntsünk, mert
számos részletfizetési kérelem érkezett, és addig nem tudunk dönteni, amíg ennek a részletes
szabályai nincsenek meghatározva.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2011.(IV.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről
szóló 21/2004. (VI. 30.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
21.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Kft végelszámolásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft végelszámolással történő
megszüntetéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító – elhatározza
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését, elrendeli
végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja: 2011. május 01. A Társaság cégneve
„végelszámolás alatt” toldattal egészül ki.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az ügyvezetőt valamint a
könyvvizsgálót a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Vida Tibor ügyvezető

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft végelszámolójának
megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 1. napjával a
Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végelszámolójává választja Vida Tibort
(anyja neve: Jónás Éva, lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér utca 3., adóazonosító
jele: 8404723052) , a társaság eddigi ügyvezetőjét. A társaság cégjegyzésére a
végelszámoló önállóan jogosult. A társaság alapító okirata ezen szövegrésszel kiegészül. A
végelszámoló tevékenységét térítésmentesen látja el, egyebekben a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Nonprofit Kft Javadalmazási szabályzata az irányadó.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Vida Tibor ügyvezető

22.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatban meghozandó döntésekre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás híján szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról,
önerő biztosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
7/2011.(III.9.) BM rendelet által kiírt pályázati felhívásra a Kiss Árpád Általános Iskola
fejlesztése érdekében.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
előreláthatóan bruttó 5.100.000.- Ft-ot a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2011.(III.31.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportcsarnok fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról
tárgyú pályázat benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
7/2011.(III.9.) BM rendelet által kiírt pályázati felhívásra a Városi Sportcsarnok fejlesztése
érdekében.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
előreláthatóan bruttó 4.600.000.- Ft-ot a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak
fontosabb történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról, majd ezt
követően elköszön a városi televízió nézőitől.

A 23. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát az
5/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.

K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

