
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
10. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június hó 14. 

napján 14,00 órától tartott    r e n d k í v ü l i   üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fábián Gábor, 

Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Serfőző Bernadett, 
Siket Béla, Szabó Péter és Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

Dr. Varga Andrea aljegyző 
     Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
     Szikora Péter vezető-tanácsos 
     Mega György osztályvezető 
     Nagy Sándor ügyintéző 

Vida Tibor tanácsos 
Selmeczi Zoltán osztályvezető 

     Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető      
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit.   
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 11 fő van jelen, Dr. Csekey László 
távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.  
 
Medvácz Lajos polgármester javasolja, hogy az 5. napirend egészüljön ki egy b.) ponttal, „az 
Arany János Tehetséggondozó Program Madách Imre Kollégium által ellátott feladatainak 
átadás-átvétele tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal megkötendő megállapodás 
elfogadásáról” címmel. Javasolja továbbá plusz napirendként 6. napirendnek „Szántó Csaba – a 
Madách Imre Kollégium igazgatója – intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszonyának 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére” című előterjesztést. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az 5/b. napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a 6. napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 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.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 

8/2011.(II.25.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a helyi zajvédelmi előírásokról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2011. április 30-i 
fordulónapra elkészült, a tevékenységét lezáró beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
5.) a.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a 

Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadás – átvétel tárgyában megkötendő 
megállapodások elfogadására 

 b.)  Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Program Madách Imre Kollégium által 
ellátott feladatainak átadás-átvétele tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal 
megkötendő megállapodás elfogadásáról 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
6.) Előterjesztés Szántó Csaba – a Madách Imre Kollégium igazgatója – intézményben fennálló 

közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 

szóló 8/2011.(II.25.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság most az ülés előtt tárgyalta meg az 
előterjesztést. Az 5 tagból 3 fő volt jelen az ülésen és egyhangú 3 igen szavazattal javasolják 
elfogadásra a rendelet-tervezetet. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm a Pénzügyi Osztály munkatársait. Kérdezem, hogy 
van-e szóbeli kiegészítésük a kiküldött anyaggal kapcsolatban? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Köszönjük nincs. 
 
A polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás, kérdés hiányában 
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
23/2011.(VI.15.)     önkormányzati  rendelete 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  
8/2011.(II.25.) rendelet módosításáról 

 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
2.) Előterjesztés a helyi zajvédelmi előírásokról szóló rendelet megalkotására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd megkérdezi van-e 
kérdés, vélemény, hozzászólás. 
 
Pulay László: Úgy tudom, a közterület-felügyelet büntethet kint a területen, ha szabálysértést 
tapasztal. Sem a felügyeletnek, sem a városnak nincs hangerőmérő eszköze, erről gondoskodni 
kell, enélkül a 9. §-t sem lehet betartatni. Szükségesnek tartom a felügyelet 3 fősre történő 
bővítését.  
Nem tartozik teljesen a rendelethez, de nekem szívügyem a sörfesztivál kérdése már régóta. 
Sajnos nincs meghatározva a decibel határérték, így a közterület-felügyelők nem tudnak 
szankcionálni. Kérésem lenne a normális hangerő, amit még az ott lakók, a szomszédok is 
tolerálni tudnak. 
 
Siket Béla: Örülök, hogy végre dönthet a testület ebben a kérdésben. Kérésem, hogy a rendelet 
szövege röviden kerüljön összefoglalásra a Városi Újságban. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ebben a rendeletben egy sor sincs a decibelekről, a 
határértékeket jogszabály határozza meg. A rendelet-tervezet elkészítése hosszú folyamat 
eredménye, szükség volt a szakhatóság jóváhagyására amely most történt meg. A rendelet-
tervezet a tiltásokról szól. 
A sörfesztivál egyedi eset, nem tartozik a rendelet hatálya alá. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Képviselő úr, ha már felvetette a sörfesztivál kérdését, 
tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy ma délután a Vízy Zs. utcai focipályán lesz egyeztetés, 
tájékoztatás az ügyben a lakossággal, az érdekeltekkel. Ha képviselő urakat, hölgyeket érdekli, 
részt lehet venni a megbeszélésen. Sajnos a fesztiválnak nem sikerült másik területet találni. A 
rendőrséggel felvettem a kapcsolatot, a sörfesztivál idejére kértem a megerősített járőrözést. 
 
Huszár Péter: Minden rendelet annyit ér, amennyit be tudunk belőle tartatni. A közterület-
felügyelet létszámát bővíteni szükséges, a 2 fő nem elég. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2011.(VI.15.)     önkormányzati  rendelete 

helyi zajvédelemről  
 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 



3.) Előterjesztés az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az ülés előtt tárgyalta meg az 
előterjesztést. Az 5 tagból 3 fő volt jelen az ülésen és egyhangú 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolják a határozati javaslatot. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2011.(VI.14.)      h a t á r o z a t a 
az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jóváhagyja, hogy az óvodai 

étkeztetés feladatait 2011. július 1. napjától a Dr. Kenessey Albert Kórház és 
Rendelőintézet lássa el, míg az ételek szállítási feladatainak biztosítása továbbra is a 
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet feladatkörébe tartozik. 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Dr Kenessey Albert 
Kórház és Rendelőintézet alapító okiratának 13. pontját az alábbi szakfeladattal bővíti ki: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 

 A képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratban bekövetkezett módosítás 
átvezetéséről a Magyar Államkincstár illetékes szervezetén keresztül gondoskodjon. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor a döntésből eredő változások átvezetéséről 
gondoskodjanak. 

4.) A Képviselő – testület felkéri a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatóját, a Dr 
Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet főigazgatóját és a Központi Óvoda vezetőjét, 
hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően dolgozzanak ki együttműködési 
megállapodást, amelyben szabályozzák az együttműködés feltételeit, azzal, hogy a 
megállapodást nyújtsák be Balassagyarmat Város Önkormányzatához. Továbbá a 
képviselő – testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy jelen határozat értelmében 
a HACCP rendszeren belül szükséges módosítások átvezetéséről, valamint az érintett 
hatóságok tájékoztatásról gondoskodjanak.  

Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző, Bécsiné Miklecz Marietta 

igazgató, Dr. Szabó Géza főigazgató, Pálinkás Zoltánné óvodavezető 
 
4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2011. április 

30-i fordulónapra elkészült, a tevékenységét lezáró beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az 5 
tagból 3 fő volt jelen az ülésen és egyhangú 3 igen szavazattal elfogadásra javasolják a 
határozati javaslatot. 



Medvácz Lajos polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2011.(VI.14.)        h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2011. április 30-i fordulónapra 

elkészült, a tevékenységét lezáró beszámoló elfogadásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati 
Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. április 30-i, a végelszámolást megelőző 
időszak tevékenységét záró beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 

2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végelszámoláshoz 
kapcsolódóan felmerülő - az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét érintő – 
átvezetések, módosítások előterjesztésről a soron következő testületi ülésre gondoskodjon. 

 
3.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a végelszámolót a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő: 2011. június 15. 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
       Vida Tibor végelszámoló 
 
5.) a.)  Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a 

Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadás-átvétele tárgyában 
megkötendő megállapodások elfogadására 

  Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az 5 
tagból 3 fő volt jelen az ülésen. A Bizottság – alpolgármester úr indítványa alapján – egy 
módosítást javasol a határozati javaslat 3. bekezdése egészüljön ki a következő szöveggel: 
„Amennyiben felek ezen állásfoglalás alapján nem jutnak megegyezésre, a Nógrád 
Megyei Bírósághoz fordulnak.” 
A Bizottság a módosítással együtt egyhangú 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Pulay László: Kérdésem, hogy a három intézmény átadásával az SZJA kiesés mekkora lesz, 
ezzel rosszul járunk? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Képviselő úr, az SZJA-t nem az iskola után adják. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Igen képviselő úr, kevesebbet kapunk.  
 
Lombos István: Én csak azt kérem, hogy következetesen ragaszkodjunk az álláspontunkhoz, 
hogy a város a lehető legkevésbé járjon rosszul. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Egyetértek képviselő úr, nekünk a város érdekeit kell 
képviselnünk. A Megyei Önkormányzatnak ez kötelező feladata, át kell venniük az iskolákat. 



Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2011.(VI.14.)     h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a Nógrád Megyei 

Önkormányzat részére történő átadás-átvétele tárgyában megkötendő 
megállapodások elfogadására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem kötelező feladatainak 

átadás-átvételére vonatkozó, a határozati javaslat I., II., III. számú mellékleteként 
beterjesztett, azok 1. számú mellékletét képező ingatlanokkal kapcsolatos 
megállapodásokat, valamint a megállapodás tervezetekhez tartozó további mellékleteket az 
alábbi módosításokkal fogadja el: 
 
A Madách Imre Kollégium és a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális 
Szakiskola esetén a megállapodás tervezet 7. pontja, a Mikszáth Kálmán Gimnázium 
Szakközépiskola és Szakiskola esetén a megállapodás-tervezet 8. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„Az átadó és az átvevő abban állapodnak meg, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, a feladatellátáshoz a költségvetési évre 
vonatkozóan megállapított állami támogatásokból (normatív állami hozzájárulás, normatív 
kötött felhasználású támogatást, átengedett személyi jövedelemadó) Balassagyarmat Város 
Önkormányzatát illeti meg a 6/12 rész, Nógrád Megye Önkormányzatát a 6/12 rész.  
Az átadó és az átvevő rögzítik, hogy a 2011. július 5-ig esedékes munkabéreknek és 
közterheinek viseléséről nem tudtak megállapodni, ezért állásfoglalást kérnek a 
Belügyminisztériumtól és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy e támogatás-megosztás 
alapján melyik önkormányzatot terheli a kötelezettség. Az átadó által 2011. július 5-én 
finanszírozandó munkabérekről és járulékairól ezen állásfoglalások alapján számolnak el 
egymással. Amennyiben felek ezen állásfoglalás alapján nem jutnak megegyezésre, a 
Nógrád Megyei Bírósághoz fordulnak. 
 
Az átadó és az átvevő megállapodnak, hogy a normatíva elszámolása során az átadónál a 
2010. október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő (normatívához korrigált) létszámot 
kell figyelembe venni 6 hónapra vonatkozóan.” 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti módosításokkal 
a megállapodást aláírják.  
 
Határidő:  2011. július 1. 

 Felelős:   Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
 
 



 
5.) b.) Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Program Madách Imre Kollégium 

által ellátott feladatainak átadás-átvétele tárgyában a Nógrád Megyei 
Önkormányzattal megkötendő megállapodás elfogadásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a   
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2011.(VI.14.)     h a t á r o z a t a 
az Arany János Tehetséggondozó Program Madách Imre Kollégium által ellátott 

feladatainak átadás-átvétele tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal megkötendő 
megállapodás elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal 

elfogadja az Arany János Tehetséggondozó Program Madách Imre Kollégium által ellátott 
feladatainak átadás-átvétele tárgyában a Nógrád Megyei Önkormányzattal megkötendő 
megállapodást. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást 
aláírják. 

 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
          Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
A 6. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek anyagát a 10/a. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Napirend után: 
 
Pulay László: Hétvégén a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájának tanulói, a 
Dózsa Gy. Iskola Alapítvány tagjai,  a Béka Béla Környezettudatos Klub és a környéken lakók 
tetemes munkát végeztek a Hunyadi-Dózsa játszótér környékén. Köszönetemet fejezem ki. 
Szeretném egyúttal felhívni a Hivatal illetékes munkatársainak a figyelmét, hogy a játszótér 
beígért felújításával igencsak késésben vagyunk, siralmas állapotban van. Kérem mielőbbi 
intézkedésüket. 
 
Medvácz Lajos polgármester 14 óra 55 perckor az ülést bezárja.   
 

K.m.f. 
 
 

 /: Medvácz Lajos :/ /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
      polgármester             jegyző 


