Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június hó 30.
napján 14,00 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, és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Magyaros Tamás osztályvezető
Mega György osztályvezető
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Moór Mátyás városi főépítész
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a
városi televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét (11 főből 10 fő van jelen,
Lombos István késését előre jelezte) és azt megnyitja.
A polgármester a napirendhez kapcsolódóan javasolja 1. napirendi pontként felvenni a „Madách
Imre Kollégium intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízására” című előterjesztést.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívón 15/b. pontként szereplő napirend – Előterjesztés a Dr.
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az
Észak-Magyarországi
régióban
(ÉMOP-4.1.2/A-11.)”
címmel
benyújtandó
pályázat
támogatására – 2. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.
Javasolja továbbá az eredeti meghívó szerinti 7. pontba egy c. napirend felvételét „Előterjesztés
a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 2. szám alatti lakás hasznosítására” címmel.
Több módosító javaslat nem lévén, Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az 1.
napirendi pontra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a 2. napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja a 7/c. napirendi pontra vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Madách Imre Kollégium intézményvezetőjének magasabb vezetői
megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által „A rehabilitációs
ellátórendszer fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban (ÉMOP-4.1.2/A-11.)” címmel
benyújtandó pályázat támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
8/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) a.) Előterjesztés a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Konyháján foglalkoztatottak
létszámának módosítására
b.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Városgondnokság hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának feltételeiről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a „Springa-dombi” városerdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté
nyilvánításáról szóló 20/2002.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Lakásügyek:
a.) Előterjesztés, a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosítására
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 6. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 2. szám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

10.) Vagyoni ügyek:
a.) Előterjesztés a balassagyarmati 038/2 hrsz-ú és az 1038 hrsz-ú területek
hasznosítására
b.) Előterjesztés a Vodafone állomás elhelyezésére a Nádor utcai Sportpályán lévő
antennatornyon
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Tájékoztató a 2011. évi kulturális keretösszeg felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt OISMB elnöke
12.) Előterjesztés a Dr. Váradi Erzsébet Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő
megbízási szerződés elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
telephelyeinek
önkormányzataival
megkötendő
együttműködési
megállapodás
jóváhagyásáról szóló 123/2010.(VI.23.) határozat módosítására a Nagymaros Város
Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodás vonatkozásában
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006.(XII.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Központi Óvoda magasabb
meghatározására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester

vezetői

heti

kötelező

óraszámának

16.) a.) Tájékoztató Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a
Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatosan kialakult
helyzetről
b.) Előterjesztés az átadásra kerülő intézményektől kikerült üdülőingatlanok további
helyzetének rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés a Balassagyarmati Strandfürdő fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására
és saját forrás biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Vízy Zs. u. 20. szám alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
(Zárt ülés)
20.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 14. I. lh. IV. em. 2. ajtószám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére
(Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

21.) Fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

(Zárt ülés)

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: A Képviselő-testület a 90/2011.(V.11..) határozatával megállapította
Szabó Péter képviselői mandátumának összeférhetetlenségét. Nevezettnek lehetősége volt
felülvizsgálati kérelmet benyújtani a bírósághoz jogszabálysértésre való hivatkozással. Élt is
ezzel a lehetőséggel, de a Nógrád Megyei Bíróság a kérelmét elutasította, helybenhagyva a
Képviselő-testület döntését. A Testület döntése 2011. június 21-én jogerőre emelkedett, ezzel
egyidejűleg Szabó Péter mandátuma megszűnt és ezért nem vesz részt már a Testület
munkájában.
A további eljárás: Mivel Szabó Péter listáról került be a Képviselő-testületbe, ezért a jelölő
szervezet (az MSZP) 30 napon belül jogosult megnevezni, hogy a listáról ki kerül be a
testületbe. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a sorban következő jelöltet fogjuk
megnyilatkoztatni, hogy elfogadja-e a mandátumot.
Ezért a mai testület csak 11 tagú.
Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester: Mielőtt elkezdenénk munkánkat, elköszönünk Szántó Csaba
igazgató úrtól nyugállományba vonulása alkalmából. Szeretnénk köszönetet mondani a
munkájáért. Felolvassa rövid életpályáját (az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Köszönjük 26 évi munkáját, közszereplői tevékenységét, nyugdíjas éveire nagyon jó egészséget
kívánunk.
Szántó Csaba igazgató: Úgy érzem, hogy egy nagyon jól felszerelt kollégiumot hagyok hátra.
Azért kértem a felmentésemet, mert nyugdíjba vonulok, átadom a helyem a fiataloknak, már
belefáradtam a munkába. Nagy tisztelettel köszönöm a Testületnek, a Hivatal minden
dolgozójának a zökkenőmentes együttműködést. Köszönöm még egyszer mindenkinek.
Ha szolgálhatom a várost, bármikor állok rendelkezésre, Isten áldja önöket, jó munkát,
egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.
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 a Madách Imre Kollégium intézményvezetőjének magasabb vezetői
megbízására
Előterjesztő:Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlés által az intézményvezetői állásra
kiírandó pályázati eljárás lefolytatásáig, de legfeljebb egy évig terjedő időtartamra Magyar Zoltán
Csaba tanár urat, az Arany János Tehetséggondozó Program programfelelősét bízzuk meg. A
tanár úr nem kért zárt ülést, a döntés meghozatalához minősített többség kell.
Köszöntöm Magyar Zoltán Csaba tanár urat. Megkérdezem, elfogadja-e a határozati javaslatban
szereplő vezetői díjazást?
Magyar Zoltán Csaba: Igen, elfogadom.

A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2011.(VI.30.)
határozata
a Madách Imre Kollégium intézményvezetőjének
magasabb vezetői megbízására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkor-mányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10. § (1) bekezdés b.) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (2)
bekezdés b.) pontja és 23. § (1) bekezdése alapján a Madách Imre Kollégium (2660
Balassagyarmat, Régimalom u. 2.) magasabb vezetői megbízású intézményvezetőjévé
2011. július 1-jétől – a fenntartó Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által az
intézményvezetői állásra kiírt pályázati eljárás lefolytatásáig – de legfeljebb 2012. június
30. napjáig Magyar Zoltán Csaba – 2660 Balassagyarmat, Ipolypart u. 55/D. III/2. – szám
alatti lakost bízza meg.
2. A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) Garantált illetménye (1/5) kerekítve:
b.) Osztályfőnöki pótlék (pótlékalap 38 %-a)
c.) Határozott időre szóló kereset kiegészítés
(AJTP) 2011.07.01.-2011.08.31-ig
d.) Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 300 %-a)
Illetmény összesen:

176.435.- Ft
7.600.- Ft
60.000.- Ft
60.000.- Ft
304.035.- Ft

MINDÖSSZESEN kerekítve:

304.000.- Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Gratulálunk a vezetői megbízáshoz, jó munkát, sok sikert
kívánunk.
2.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által „A rehabilitációs
ellátórendszer fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban (ÉMOP-4.1.0/A-11.)”
címmel benyújtandó pályázat támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Csekey László: Rehabilitációs pályázatról van szó. Kiemelt prioritást élvez a pszichiátriai,
addiktológiai (szenvedélybeteg) rehabilitáció. Egy rehabilitációs centrumot szeretnénk
kialakítani, 430 mFt-os fejlesztés valósulhatna meg, a volt mosoda épületében lenne elhelyezve.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassák, a Kórház további működéséhez komoly
segítséget jelentene.

A polgármester további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2011.(VI.30.)
határozata
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnek "A rehabilitációs ellátórendszer
fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban (ÉMOP-4.1.2/A-11.)" címmel benyújtandó
pályázat megvalósítására létrejött konzorciumhoz való csatlakozása támogatására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet részt vegyen az Észak-Magyarországi
régióban egészségügyi szolgáltatást nyújtó kórházak és fenntartóik konzorciumi
együttműködése keretében megvalósítandó, „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az
Észak-Magyarországi régióban” című, ÉMOP-4.1.2/A-11. kódjelű pályázatban.
A pályázati önerő (5 %) összegét, a pályázat során felmerülő költségek megelőlegezését,
valamint a megvalósuló humán- és infrastrukturális fejlesztések fenntartásával kapcsolatos
költségeket az intézmény a mindenkori saját költségvetése terhére biztosítja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szabó Géza főigazgató főorvost, hogy a konzorciumi
megállapodást - a határozat 1. pontjában foglaltak ismeretében – valamint a pályázatban
való részvételhez szükséges dokumentumokat aláírja.

3.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az intézmény
főigazgató főorvosa és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház főigazgatója részére.
Határidő: 2011. július 5. (a 3. pont tekintetében)
2011. szeptember 30. (az 1.,2. pontok tekintetében)
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos

3.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zolnyánszki Zsolt: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság javasolta, hogy a
szeptemberi ülésre kerüljön be egy tájékoztató az Önkormányzat, a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakközépiskola és a Kórház közös programjaként egészségügyi képzés
beindításának helyzetéről.
A polgármester további hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen
szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2011.(VI.30.)
határozata
a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tartalommal a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervét elfogadja.

melléklet

szerinti

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az
előterjesztésben résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2011. július 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
8/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Az előterjesztést megtárgyalta Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
Testülete és a 16/2011.(VI.28.) határozatával Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja (a határozat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Medvácz Lajos polgármester: Köszönti Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló
asszonyt és a Pénzügyi Osztály munkatársait. Megkérdezi, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásos anyaghoz?
Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló: Köszönöm, nem.
A polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás, kérdés hiányában
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
8/2011.(II.25.) rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
5/a.) Előterjesztés a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Konyháján foglalkoztatottak
létszámának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás, kérdés hiányában
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen
szavazattal elfogadott (Csach Gábor nem volt jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2011.(VI.30.)
határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Konyháján foglalkoztatottak létszámának
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet Konyháján ellátandó, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskolától a közétkeztetéssel kapcsolatos feladat átvétele miatt, annak ellátásához a 16
álláshelyen foglalkoztatott létszámot is átveszi. A kibővült feladatkörhöz 2011. július 1.
napjával 30 álláshely áll rendelkezésre.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet Konyháján 2011. július 1. napját követően 7 álláshely megszüntetését rendeli el.

3.

A feladatok racionalizálását követően a GAMESZ által működtetett Konyha engedélyezett
létszámkerete 23 fő, azzal, hogy a 3 tartósan távollévő álláshelye nem tölthető be.

4.

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

5.

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

5/b.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás, kérdés hiányában
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

125/2011.(VI.30.)
határozata
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 3 álláshelyet érintően.

2. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. július 12-éig pályázatot nyújt be 3 fő
közalkalmazott jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó megszüntetésével
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.
3.

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

Összesen
GAMESZ
V. Idősek
Konyha
Otthona
____________________________________________________________________________
2011. január 1.
Létszám (fő):
14
111,75
125,75
Feladat átvétel miatt
Bővülés (fő)
LétszámCsökkentés (fő):
- ebből pályázott:
jelenleg pályázható létszám
(álláshely):
A változást. követően
kialakult létsz.
2011 .07. 01 (fő).:
4. Az összesített létszám alakulása:

+ 16

+ 16

-7

-6
4

- 13
4

2

1

3

23

2011 .01. 01.
Önkorm.intézmények összes létszáma:1 671,25 fő
Polgármesteri Hivatal létszáma:
95
fő
Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága:
78
fő
Városüzemeltetés:
4
fő
Mindösszesen:
1 848,25 fő

105,75
2011. 05. 01.
1 656,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 833,25 fő

128,75
2011 07. 01.
1 374,25 fő
95 fő
78 fő
4 fő_
1 551,25 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. július 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető: Tisztelt Képviselő-testület. Az ülés előtt kiosztásra
került egy módosító javaslat, kérem az abban foglaltakkal elfogadni a rendelet-tervezetet.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7.) Előterjesztés a Városgondnokság hatáskörébe
feltételeiről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

tartozó

feladatok

ellátásának

Huszár Péter: A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
anyagot. Kiegészítéssel fogadta el, hogy a mellékleteket felül kell vizsgálni, a feladatokat
pontosítani kell. Újra kell gondolni mit végezzen el a Városgondnokság és mit a lakók, az élet
fogja majd kialakítani. Egy félév múlva felül kell vizsgálni.
Pulay László: Hatalmas feladatot kapott az új felállású munkacsoport, ha elvégzik, a város
rendezettebb lesz. Nyomatékkal felhívom a figyelmet a piac és környéke rendezésére, ezt
kezelni kell (fertőzések elkerülése végett), a környező utcák takarítására. A másik súlyos
problémája a városnak: sok a városban a patkány, elsősorban a belvárosban, ahol ételhulladék
keletkezik, erre megoldást kell találni. A parkosítás, fűnyírás, sövénynyírás nem mindig a város
feladata. A saját tulajdonú ingatlanok előtt minden tulajdonosnak kötelessége a rendtartás.
Siket Béla: Az utak, járdák kezelésére van önkormányzati rendeletünk, nem egyértelmű a
lakóknak, melyik a közterület, melyik magánterület, erről tájékoztatni kell az állampolgárokat.
Körzetenként egy kinagyított térképen jó lenne bejelölni különböző színekkel, melyik utcát
takarítja a Városgondnokság, melyiket a lakók. Ezeket tisztázni kell. Síkosságmentesítés közterület-felügyelők járják a várost, ha kell, bírságoljanak.

Csach Gábor alpolgármester: A mellékleteket valóban át kell nézni. Patkányokra vonatkozóan,
ahol ember van, ott patkány is van. Folyamatban van az egyeztetés a patkányirtásra, akkor
hatásos, ha a szennyvízrendszerben, illetve csatornarendszerben egyidőben történik.
Huszár Péter: Valóban szemetes a piac környéke, igen, mert a mai napig a hulladékudvar
megnyitása nem történt meg. Ahol konténer van kihelyezve, mindenki oda akarja kirakni a
szemetet. Ott tartunk, hogy 2 naponta el kell szállítani.
Milyen szankciókat lehet a Zöldhíd Kft-vel szemben alkalmazni a hulladékudvar megnyitásának
késése miatt?
Medvácz Lajos polgármester: Az észrevételeket rögzítettük, megpróbálunk intézkedni.
Hulladékudvar – A Zöldhíd Régió 106 településből álló társulás. A város szélén van egy
hulladékudvar, működtetése nem a Zöldhídon és nem az önkormányzaton múlik. Megtámadták
az építési engedélyt, egységes engedélyek szükségesek, emiatt van az elhúzódás.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2011.(VI.30.) h a t ár o z a t a
a Városgondnokság hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának feltételeiről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a Városgondnokság 2011. évi feladatellátására vonatkozó tervet.

2.

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a mellékletben foglaltak
végrehajtásáról negyedévente beszámolót készítsen, melyet Balassagyarmat Város
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya felé nyújtson be.

3.

A Képviselő-testület az e határozatban megjelölt feladatok ellátása, valamint
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala és a Városgondnokság szoros
együttműködése érdekében felkéri Balassagyarmat Város jegyzőjét, hogy gondoskodjon az
egyes konkrét munkafeladatok megrendeléséről, továbbá kísérje figyelemmel azok
határidőben történő teljesítését, jelölje ki a feladat ellátásáért hivatali szinten felelős
személyt, ellenőrizze a feladat hivatali szinten történő megvalósulását azzal, hogy a
Városgondnokságon belüli feladatmegosztás és feladatellátás megszervezése a
Városgondnokság igazgatójának feladatkörébe tartozik.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a Városgondnokság igazgatóját a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Zoltánné Járja Orsolya igazgató

8.) Előterjesztés a „Springa-dombi” városerdő helyi jelentőségű természetvédelmi
területté nyilvánításáról szóló 20/2002.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú
9 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a „Springa-dombi” városerdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról
szóló 20/2002.(X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
9/a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. szám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti
lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 45/2011. (III.31.)
határozatát és a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti 95 m2
alapterületű összkomfortos lakásra az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről
és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. §-ban foglaltak szerint:
egyszeri ingyenes bérlőkiválasztási jogot biztosít, költségelvű lakbér megfizetése mellett, a
Közép – Duna – Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi
u. 41.) részére meghatározott időtartamra, 2011. július 1-től kezdődően, 2011. október 31ig, ezen belül Iván Sándorné (sz.: .; an.: ) a Közép – Duna – Völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságnál a munkaviszonyának fennállásáig.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2011. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

9/b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 6. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás, kérdés
hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10
igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2011.(VI.30.)
ha tározata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 6. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci
u. 20. I/6. szám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti szerződést
Dr. Partamás Dániel belgyógyászati osztályon dolgozó általános orvossal közös
megegyezéssel 2011. június 30. napjával megszünteti és e lakást szakember elhelyezés
céljára Bíró Erik (sz: ; an: ) sebészorvos szakasszisztens részére költségelvű lakbér
megfizetése mellett, 2011. július 1-től kezdődően 2012. december 31-ig, ezen belül a Dr.
Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe
adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére: 2011. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

9/c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Óváros tér 4.
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

fsz.

2.

szám

alatti

lakás

Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás, kérdés
hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Óváros tér 4. fsz. 2. szám alatti lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Óváros
tér 4. fsz. 2. ajtószám alatti 28 m2 alapterületű komfort nélküli lakásra az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.)
számú önkormányzati rendelet 19. § (1) pontja alapján bérleti szerződést köt Jónás
Jenőnével.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

10/a.) Előterjesztés a balassagyarmati 038/2 hrsz-ú és az 1038 hrsz-ú területek
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: A bizottsági vélemények alapján az ülés előtt kiosztásra került
egy határozati javaslat. Kérem képviselő társaimat erről szavazzanak.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmat 038/2 hrsz-ú és az 1038 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Dovicsin
Roland őstermelőnek (Balassagyarmat, Semmelweis u. 17. szám alatti) az Önkormányzat
tulajdonában lévő, Balassagyarmat 038/2 hrsz alatti 8622 m2 alapterületű és az 1038 hrsz-ú
2 ha 3471 m2 alapterületű ingatlanokra benyújtott bérbevételi ajánlatát, tekintettel arra, hogy
a DRP. Kft. felszámoló biztosa ténylegesen nem adta az önkormányzat birtokába az
ingatlanokat.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szólítsa fel a DRP. Kft. felszámoló biztosát
az 1. pontban szereplő ingatlanok 2011. július hó 15-ig történő kiürítésére és a kiürített
ingatlanok önkormányzat részére történő visszaadására.
Határidő: a felszámoló biztos értesítésére: 2011. július 05.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
10/b.) Előterjesztés a Vodafone állomás elhelyezésére a Nádor utcai Sportpályán lévő
antennatornyon
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Tóth Tamás és Molnár Gábor képviselőket a Vodafone
részéről. Elmondja, hogy érkezett egy levél a témával kapcsolatosan a flex Környezetvédelmi
Egyesülettől, melyet felolvas (a levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A Képviselő-testülethez érkezett egy tiltakozás a lakók részéről is (felolvassa a levelet, mely a
jegyzőkönyv írásos melléklete).
(Lombos István megérkezett.)
Serfőző Bernadett: Egyre többször merül fel, hogy ez a fajta sugárzás veszélyes az
egészségre. A lakók már többször tiltakoztak. A szerződés szerint a Társaság kötelezettséget
vállalt, hogy nem fogják tovább bővíteni az állomást.
Kérem a lakók nevében a Képviselő-testületet, hogy ne támogassuk ezt a határozati javaslatot.
Minden sugárzás valamilyen formában hat az élő szervezetre. Tiltakozásukat aláírásukkal is
kinyilvánították. Kérem, ne fogadják el a határozati javaslatot.
Siket Béla: Felhívom a figyelmet arra, hogy a lakosság komoly összegű kártérítést kapott. Ha
az egészségre nem ártalmas, akkor miért fizettek? 300 m-re ott van 800 tanuló és az iskola
dolgozói a torony mellett. Nem vagyok telefonellenes, de biztos, hogy növekedni fog a sugárzási
szint, ezáltal újabb perek fognak keletkezni. Ezt a lakossággal kellene először tisztázni.

Javaslom, hogy a szolgáltató hiteles, tisztességes mérést hajtson végre, hívjon meg 1-2
önkormányzati képviselőt és hivatali szakembereket a bejárásra.
Medvácz Lajos polgármester: „Mi szeretjük a lángost, de utáljuk a lángossütőt.” Kell a telefon,
de ne a mi lakókörnyezetünkben legyen a torony. Megértem a lakosság érdekét, észrevételét,
de felmerül a kérdés, a lakóknak van-e mobil, használják-e, le akarnak-e mondani a
szolgáltatásról. Nem egyszerű a dolog.
Molnár Gábor a műszaki igazgatóságról: Megkerestük az önkormányzatot, hogy a már meglévő
T-mobil infrastruktúrára be tudjunk csatlakozni. Felmerült a kérdés, kockázatot jelent-e,
csökken-e az ingatlanok értéke? Új infrastruktúra nem fog megjelenni. Nem igaz az, hogy ha
újabb antennákat, újabb frekvenciákat használunk, akkor nő az állomás expozíciója. Az
antennák a lakott területtől jelentős távolságban, 50 m magasságban kerültek elhelyezésre. A
jelek egy szűk térben hagyják el az antennákat, nem a lakóházakat érik. A mérhető szint
nagyon a megengedett határérték alatt van. A mobiltelefonok lehetséges rákkeltő hatásáról
valóban egyre több szó esik, de nem az állomások rákkeltő hatásáról.
Az általunk használt állomás intelligens, a lehető legkisebb szintre viszi le a jelet.
Bátran kijelenthetjük, hogy nem ártalmas az ott lakókra. Szívesen felajánljuk, hogy az állomás
felállítása után a méréséket saját költségünkön elvégezzük, bármikor, bármilyen időpontban.
Tóth Tamás: Számunka fontos tényező, hogy az állomások ne magánvagyonokat
gyarapítsanak. Olyan bérbeadókhoz jusson a bevétel, ahonnan azt vissza lehet forgatni a
lakosság javára. A vállalásokat szerződésben is rögzíthetjük, ha igény van rá. Iparűzési adó - a
szolgáltatónak az előfizetők száma után kell fizetni, ez az önkormányzatok bevételét növeli.
Nyitottak vagyunk a lakosság felé.
Siket Béla: Köszöntöm a torony közelében lakókat. Én csak jó szándékkal hívtam fel a figyelmet
a kártérítés problémájára. Véleményem szerint várható egy újabb per, ahol szintén szeretnének
értékcsökkentő kártérítést, ezért javasoltam, hogy mérjünk, szakemberek jelenlétében, hogy ezt
a folyamatot megelőzzük.
Csach Gábor alpolgármester: Még nem fogadta el a testület a határozatot, tehát még peres
ügyek sem indulhatnak. A peres ügyek vélt sérelmek miatt indultak, és a lakók nyertek. A
lelkiismerete szerint szavaz mindenki.
Lombos István: Nincs okom kétségbe vonni a szakemberek által elmondottakat.
Juhász Péter volt polgármester, azt az ígéretet tette a lakóknak írásban és szóban, hogy nem
növelik az antennák teljesítményét. Úgy gondolom valamennyiünk kötelezettsége ezt az ígéretet
betartani. A Vodafone-nak a megoldás, hogy a városban máshol kell felállítani az állomást, hogy
a térerőt és ezzel a készülékek számát növelni tudja.
Képviselő asszony megérdemli, hogy a frakció tagjai támogassák kérését.
Medvácz Lajos polgármester: A bérleti szerződés módosításra került és a módosítás
tartalmazza a kötelezettség vállalást, hogy nem növeli a bérlő az antennák teljesítményét.
Jogi oldalról nézve nem tudunk dönteni, helytelenül döntenénk mindkét esetben. A szerződést
kell előbb módosítanunk. Javaslom, vegyük le napirendről a témát, kezdjünk újabb
tárgyalásokat. Pontosítani kell a dolgokat.
Jelen esetben nem tudjuk ezen módon elfogadni ezt a határozati javaslatot. Vegyük le
napirendről.
Molnár Gábor: Köszönjük a lehetőséget, hogy elmondhattuk a kérésünket.

4-5 éve vágyakozunk arra, hogy legyen egy második állomásunk Balassagyarmaton, nagyon
hiányzik a szolgáltatásunk minőségéhez. Az állomást nem tehetjük ki a lakatlan mezőre, onnan
a szolgáltatást nem tudjuk biztosítani.
Tóth Gábor: Balassagyarmaton elsősorban a tűzoltóság használja a Vodafone rendszerét. Mi a
nagyobb kockázat, vélt nagyobb sugárzás lehetősége, vagy pedig, hogy egy segélyhívás nem
kezdeményezhető? Akár emberéletek is kerülhetnek veszélybe. Megnéztük az alternatív
lehetőségeket is, de ha máshol állítjuk is fel az állomást, a sugárterhelés nem fog változni, csak
az előnyeit fogja más élvezni. Keressük a párbeszédet, akár lakossági fórum keretében is.
Medvácz Lajos polgármester: Ha telefont szeretnénk használni, akkor kellenek a tornyok. A
lakosságnak ezt el kellene dönteni. Hogy ne törvénytelenül döntsünk, levesszük napirendről,
visszatérünk rá rövidesen. Köszönöm, hogy megjelentek, tartsuk a kapcsolatot.
A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés napirendről történő levételét, melyet a
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Dr. Csekey
László nem volt jelen a szavazásnál).
11.) Tájékoztató a 2011. évi kulturális keretösszeg felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt OISMB elnöke
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás, kérdés hiányában
szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett – határozathozatal nélkül – elfogadott (Csach Gábor és Dr. Csekey László nem volt
jelen a szavazásnál).
12.) Előterjesztés a Dr. Váradi Erzsébet Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő
megbízási szerződés elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László és Pulay
László nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2011.(VI.30.)
határozata
a Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
megkötendő megbízási szerződés elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében a IV. számú körzet felnőtt háziorvosi
feladatainak ellátásával megbízza a Dr. Váradi Erzsébet Egészségügyi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot (Rövidített nevén: Dr. Váradi Erzsébet Kft.), melynek
képviseletében Dr. Váradi Erzsébet személyes közreműködőként köteles az általa
korábban egyéni vállalkozóként ellátott háziorvosi feladatokat tovább végezni.

2. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja az
Önkormányzat és a Dr. Váradi Erzsébet Kft. között megkötendő MEGBÍZÁSI
SZERZŐDÉS-t.
3. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi 222/2010.(X.28.) számú
határozatát.
Határidő: 2011. július 5. (a megbízási szerződés aláírására)
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
(Szünet után, 16,00 óra 15 perctől folytatódik a testületi ülés.)
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv
melléklete szerint).
13.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
telephelyeinek önkormányzataival megkötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról szóló 123/2010.(VI.23.) határozat módosítására a Nagymaros Város
Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodás vonatkozásában
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László és
Lombos István nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2011.(VI. 30.)
határozata
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeinek
önkormányzataival megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló
123/2010. (VI. 23.) határozat módosításáról a Nagymaros Város Önkormányzatával
megkötendő együttműködési megállapodás vonatkozásában
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeinek önkormányzatával megkötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló 123/2010.(VI.23.) határozatát
(továbbiakban: Határozat) a Nagymaros Város Önkormányzatával megkötendő
együttműködési megállapodás vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja és egyben
egységes tartalommal elfogadja:
1.1 A Határozat mellékletét képző együttműködési megállapodás II./3. pontja 3.1, 3.3. és
3.5 alpontjait törli, így „A feladatellátással területileg érintett önkormányzat jogai és
kötelezettségei” című pont a következőre változik:
„3. A feladatellátással területileg érintett önkormányzat jogai és kötelezettségei:
3.1 A várható bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzati költségvetés
elfogadását megelőzően, minden év február 1-jéig tervezet készül.

3.2 A feladatellátással érintett önkormányzat az oktatáshoz szükséges tantermeket,
az abban lévő berendezéseket, oktatási szemléltető eszközöket helyben,
térítésmentesen biztosítja az intézmény pedagógusai, illetve azon keresztül a
fenntartó önkormányzat számára.”
2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési
megállapodást jelen módosított tartalommal is aláírja.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

14.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006.(XII.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László nem
volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006.(XII.21.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2011.(VI.30.) határozata
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006. (XII.21.) rendelet módosításáról alkotott
28/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
amennyiben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (Továbbiakban: Szoctv.) és a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi
támogatásokról szóló 47/2006. (XII.21.) rendelet (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról
alkotott 28/2011.(VII.01.) önkormányzati rendeletben 2011. szeptember 1-jei hatállyal
újraszabályozott lakásfenntartási támogatásra jogosult kérelmezők részére kifizetett
támogatási összeg önkormányzati önerő része olyan mértékben megnövekedne, hogy
annak kifizetése miatt a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről
szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/1. sz. mellékletében szociális célú
kiadásokra meghatározott és jóváhagyott 64.000 eFt előirányzat nem fedezné az
önkormányzat valamennyi szociális kiadását, úgy azonnali hatállyal terjessze be a
Képviselő-testület elé a Rendeletet módosításra, melynek során a Rendeletben az
önkormányzat saját hatáskörében megállapított ellátások körének újraszabályozása
elvégezhető a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében.

2)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szoctv-ben és a Rendeletben szabályozott
szociális ellátásokra biztosított előirányzat időarányos teljesítéséről 2011. szeptemberétől
2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan minden hónapban számoljon be az
Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság előtt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

15.) Előterjesztés a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámának
meghatározására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László nem
volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2011.(VI.30.) határozata
a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámának meghatározásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda
intézményvezető-helyettesének és tagintézmény-vezetőinek óraszámát a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 1. sz. melléklet Harmadik rész I./A.
részében meghatározott kötelező óraszámhoz képest, a Kt. ugyanazon melléklet II./5.
pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2011/2012. nevelési évre – 2011. szeptember 1jétől 2012. augusztus 31-éig - az alábbiakban állapítja meg:
Óvodavezető-helyettes
Tagóvoda-vezető 4 vagy több csoportos óvodában
Tagóvoda-vezető 1-3 csoportos óvodában

2)

heti 18 kötelező óra
heti 21 kötelező óra
heti 27 kötelező óra

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a Központi Óvoda intézményvezetőjét, hogy a
döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Pálinkás Zoltánné óvodavezető

16/a.) Tájékoztató Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a
Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatosan kialakult
helyzetről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás, kérdés hiányában
szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal
– határozathozatal nélkül – elfogadott (Csekey László nem volt jelen a szavazásnál).

16/b.) Előterjesztés az átadásra kerülő intézményektől kikerült üdülőingatlanok további
helyzetének rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey
László nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2011.(VI.30.)
határozata
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 25. pontjából törli az alábbi bekezdést:
•

2.

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

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. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2011.(VI.30.)
határozata
a Nógrád Megyei Önkormányzatnak 2011. július 1. napjával átadott intézmények korábbi
kezelésében lévő üdülő ingatlanok üzemeltetésének rendezésére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a
•
•
•
•

8220 Balatonalmádi – Káptalanfüred, Tábor út 12., hrsz: 0114/8; 4860 m2 üdülő
megnevezésű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Nyírjes, 5193 hrsz-ú, 997 m2 területű földrészleten álló
ingatlan
2660 Balassagyarmat, Nyírjes, 5176 hrsz-ú, 300 m2 alapterületű ingatlan
2660 Balassagyarmat, Nyírjes, 5123 hrsz-ú, 458 m2 alapterületű üdülő ingatlan

üdülőingatlanok további kezelése, üzemeltetése vonatkozásában
tárgyalásokat és kössön szerződést az alábbi feltételekkel:

folytasson

le

-

-

2.

üzemeltetési szerződés időtartama határozott idő, maximum egy év
tárgyalásokat megelőzően részletes költségelemzés kerüljön elkészítésre a
nyilvános pályáztatás szükségességének vizsgálata tárgyában
egy-egy üdülőingatlan vonatkozásában külön megállapodás köthető
tárgyalások elsődlegesen az érintett intézmények mellett működő alapítványokkal
kerüljenek lefolytatásra, más szervezettel való tárgyalásra, szerződéskötésre
csak e megbeszélések eredménytelensége esetén kerüljön sor
a szerződő partnernek vállalnia kell, hogy az üdülő karbantartásáról, őrzéséről
gondoskodik; év végén írásos beszámolót készít a végzett tevékenységéről;
továbbá vállalnia kell, hogy az önkormányzat részéről az üzemeltetés nem
jelenthet többlet kiadást a jelenlegi szinthez képest, azaz a térítési díjakból
származó bevételeken felül az önkormányzat egyéb forrást nem biztosít az
üzemeltetéshez.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2011. (VI.30.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki
Ellátó Szervezet alapító okiratának 12. pontját az alábbi szakfeladatokkal bővíti:
TEÁOR
TEÁOR 3811
TEÁOR 4120
TEÁOR 4211
TEÁOR 4221
TEÁOR 4299
TEÁOR 6820

Szakfeladat
Települési hulladék összetevőinek
válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű
építése
Egyéb m.n.s. építés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

Szakfeladat szám
381101
381103
412000
421100
422100
429900
522110
682001
890441
890442
890443

TEÁOR 8130

2.

813000
841403

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki
Ellátó Szervezet alapító okiratának 19. pontját az alábbi szövegrésszel egészéti ki:


3.

Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások

„Balassagyarmat, József Attila utca 3., 1629 hrsz-ú földrészletnek a
mellékelt változási vázrajz szerint I. számmal jelölt 687m2 területű része, az
antenna árbóc kivételével; valamint a változási vázrajzon III. számmal jelölt
2716m2 területű udvar ingatlanból az I. és II. számmal megjelölt terület
arányában meghatározott eszmei hányadból az I. számmal megjelölt terület
után arányosan meghatározott rész”

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. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

17.) Előterjesztés a Balassagyarmati Strandfürdő fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtására és saját forrás biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey
László nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2011.(VI.30.)
határozata
a Balassagyarmati Strandfürdő fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról és saját
forrás biztosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi
hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-20114.2.0-A” című pályázati felhívásra a Balassagyarmati Strandfürdő fejlesztése céljából.

2.

A Képviselő testület a pályázat megvalósításához 6 millió Ft-ot biztosít 2011. évi
költségvetésének terhére.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

18.) Előterjesztés a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István: Kérdésem: A nyert pályázati pénzösszeghez jelentős önerőre van szükség.
Milyen feltételrendszerrel tudjuk ezt biztosítani?

Medvácz Lajos polgármester: Ehhez vettük fel a fejlesztési hitelt.
Csach Gábor alpolgármester: Egyrészt már vettünk fel hitelt erre a feladatra. 357 mFt-os önrész
kötelezettsége van ennek a projektnek. Az Önkormányzatot illető mintegy 200 mFt-os önrész
esetében már van fedezetünk.
Erre fejlesztési hitelt vettünk fel, amelyből töredéket használtunk fel jelen pillanatig, ez egy
rendelkezésre álló keretösszeg, amely csak az Új Magyarország fejlesztési projekthez
kapcsolódik. Nyilvánvalóan vannak még fejlesztési projektek, amik nem indultak be. A másik
rész a Városüzemeltetési Kft által felügyelt projekt elemeknek az önrésze, amelyről szintén
döntött a Testület, hogy erre egy 200 mFt-os fejlesztési hitelt kíván igénybe venni, amelyet a
pályázati csúszások miatt még nem versenyeztettünk meg. Őszre tervezzük, hogy
megversenyeztetjük a bankokkal. Egyelőre még a közbeszerzés előkészítése folyik. A jelenleg
hiányzó fejlesztések tekintetében bevételek várhatóak. Az Óváros téren fizető parkoló lesz
kialakítva. A volt kínai üzlet tekintetében hosszútávú koncepcióban gondolkodunk, hosszútávú
bérleti szerződést szeretnénk kötni, amelyért cserébe az ott szükséges 20 mFt-os önrészt a
vállalkozó megfinanszírozná. Kiegészítésként elindítjuk „A mi padunk, a mi lámpánk, a mi fánk”
akciót, mind a polgárok, mind a cégek megfinanszírozhatnának 1-1 utcabútort, amelyen ez
nyilvánvalóan jelezve lesz az építményeken, fákon, ezzel is kiegészítenénk az önrészt. Az
önrész fedezete pedig nem más, mint az államháztartási törvény által szabott törvényi
lehetőségek, elsősorban az iparűzési adó, amely tekintetében jövőre növekedés várható, illetve
a saját adóbevételek.
Lombos István: Köszönöm a választ, én mégis bátorkodom olyan véleményt formálni, hogy jól
meg kell gondolni ezeket a beruházásokat. Ezek a város költségvetésére, bevételeire terhet
rónak. Ez az 1 milliárdos fejlesztési hitel folyamatos tehertétel. Nem biztos, hogy minden olyan
fejlesztésbe bele kell menni, amely a város érdekeit nem hosszú távon képviseli. A hitelt vissza
kell fizetni, ez is egy teher. Vannak fejlesztések, amiket meg kell csinálni, ezekre külön pályázati
lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek kisebb terhet rónak a városra. Felhívom mindenki
figyelmét, utakat, járdákat csináljunk továbbra is. De ez az út, amit most akarunk követni, a csőd
felé vezeti az önkormányzatot. Én félek, hogy baj lesz. A városközpont rehabilitációs presztízs
projektet vissza kell mondani.
Medvácz Lajos polgármester: Látom képviselő úr aggodalmát, érthető, de talán elindulunk már
a gazdasági emelkedés útján. A városnak szüksége van egy rendezett belvárosra. Bízom
benne, hogy a projekt sikeres lesz.
Csach Gábor alpolgármester: Ez most már úgy látom cikluson végig tartó vita lesz. Ez nem
presztízs beruházás elnök úr. Fontos fejlesztéseket hajtunk végre, utakat, kereszteződéseket,
járdákat, közvilágítást fejlesztünk. Ha lemondanánk a városközpont fejlesztéséről, nem tudnánk
pályázni pl. útfelújításokra. Nincsenek más pályázati lehetőségek. A város jövője szempontjából
nagy felelőtlenség lenne nem élni ezzel a lehetőséggel.
Képviselő úr aggodalmát megértjük és megnyugtatjuk, csak felelős pénzügyi döntéseket
hozunk.
Lombos István: A városban valóban sok feladat van, amelyet meg kell valósítani, ha
megvannak a feltételek. Mindennél fontosabb a déli városrész szennyvíz és csapadékvíz
elvezetésének megoldása.
Csach Gábor alpolgármester: Mi sem nyújtózunk a ciklusunkon túl. a 2012-13-14-es év ró
jelentős terhet a költségvetésünkre. Az eztán következő önkormányzatoknak nagyságrendekkel

kevesebb kötelezettségei lesznek. Szeretném megnyugtatni elnök urat, ezek nagyon fontos
fejlesztések, ezeket végre kell hajtani, és ebben a ciklusban vállaljuk a terhek nagy részét.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 8 igen és
1 nem szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László és Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
Medvácz Lajos polgármester elköszön a városi televízió nézőitől, majd zárt ülés keretében
folytatódik a 19-21. napirendi pontok tárgyalása, melynek anyagát külön jegyzőkönyv
tartalmazza.
A napirend tárgyalása után 17,45 órakor a polgármester az ülést bezárja.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

