Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július
15-én 8.00 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,
Dr. Csekey László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Lombos István,
Pulay László, Reznicsek Ferencné és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Halmosi Anna csoportvezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 11
főből 9 fő van jelen (Serfőző Bernadett és Siket Béla távolmaradásukat előre jelezték) és megnyitja azt.
A polgármester megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, módosítás?
A polgármester javaslat, módosítás hiányában szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a Nógrád Megyei
Önkormányzat részére történő átadásáról szóló megállapodások módosításáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás
társulási megállapodásának módosítására és a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata nem kötelező feladatainak a Nógrád
Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról szóló megállapodások módosításáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti az intézményvezetőket. Felkéri Dr. Tőzsér Zsolt jegyző urat, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző ismerteti az előterjesztésben leírtakat.

Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi
ponthoz.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2011.(VII.15.) 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
megállapodásokról szóló 118/2011. (VI.14.) határozat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2011. ( VI.14.) határozatával
elfogadott – nem kötelező feladatainak a Nógrád Megyei Önkormányzat részére történő átadásátvétele tárgyában megkötendő – megállapodást az e határozat mellékletében foglalt tartalommal
módosítja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti módosításokkal a
megállapodást aláírják.
Határidő: 2011. július 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen
szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2011.(VII.15.) h a t á r o z a t a
a KZB - 506 forgalmi rendszámú gépjármű okmányirodai átvezetéséhez kapcsolódó döntés
meghozatalára
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület – figyelemmel Balassagyarmat Város
Polgármesterének 2011. június 30. napján meghozott, az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendeletének 40.§ (2), valamint 52.§ a.) pontjaiban foglaltakon alapuló
döntésre – a KZB
– 506 forgalmi rendszámú,Ford gyártmányú
Focus
típusú
/alvázszáma:WF04XXWPD46P79935, motorszáma:HXDA6P79935/ személygépkocsi térítésmentes
átvétele nyomán felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos
személye megváltozásának átvezetéséről, valamint intézkedjen a Nógrád Megyei Önkormányzatnak át
nem adott gépjármű tényleges önkormányzati birtokba vételéről.
Határidő: 2011. július 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

2.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi
Társulás társulási megállapodásának módosítására és a Kiss Árpád Általános Iskola alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e kérdés,
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.

Lombos István: Ez azt jelenti, hogy Hugyag Község Önkormányzatával megszűnik a társulási
megállapodás, és ezen túl saját hatáskörbe kerül a kötelező feladatok ellátása?
Halmosi Anna: Ez tulajdonképpen egy technikai megoldása a már korábban meghozott döntésnek. A 3
települési önkormányzat 2011. június 30. napjával kizárta a társulásból Hugyagot. Az alapító okiraton is át
kell ezt vezetni, melyhez szükséges a 2 okirat módosítása is.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2011. (VII. 15.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzata a 259/2010. (XII. 23.) határozatban kifejezett
szándékának megfelelően a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási
Intézményi Társulás társulási megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint
módosítja:
a) A társulásnak a Megállapodás 1.) pontjában feltüntetett neve az alábbira változik:
„Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Közoktatási Intézményi Társulás”
b) A Megállapodás 2.1 pontjának a „Hugyag Község Önkormányzata Székhelye: Hugyag,
Kossuth L. út 26.” szövegrésze törlésre kerül.
c) A Megállapodás 5.2 pontjának 5. és 15. sorában a „Hugyag Község Önkormányzata”
szövegrész törlésre kerül.
d) A Megállapodás 8. pontjának 4. sorában a „valamint Hugyag Község” szövegrész törlésre
kerül.
e) A Megállapodás Záradékát az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
Hugyag Község Önkormányzatát a társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi
határozataikkal kizárták a Közoktatási Intézményi Társulásból, majd a módosított
megállapodást a határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:
1. „Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2010. (XII.
23.) és 144./2011.(VII.15.) határozatai
2. Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2010. (XII. 21.)
és ….../2011. (….) határozatai
3. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2010. (XII. 20.) és
….../2011. (….) határozatai”
2) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően, egységes
társulási megállapodás elkészítéséről és az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. július 20.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2011. (VII. 15.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzata a 259/2010. (XII. 23.) határozatban kifejezett szándékának
megfelelően a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő szövegrész lép:
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:
b) Az alapító okirat 5. pontjának „Hugyag Község Önkormányzata 2672 Hugyag, Kossuth Lajos út
26.” szövegrésze törlésre kerül.
c) Az alapító okirat 7. pontja az alábbira módosul:
„A Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Közoktatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának 1. pontja értelmében a társult önkormányzatok közigazgatási területe”
d) Az alapító okirat 10. pontja törlésre kerül.
e) Az alapító okirat 11. pontjának „11. A költségvetési szerv besorolása a feladatellátásához
kapcsolódó funkció szerint” szövegrésze helyébe a „11. A költségvetési szerv gazdálkodási
jogköre” szövegrész lép.
f) Az alapító okirat 16. pontjában a 2009. december 31-éig hatályos szakfeladat-számok törlésre
kerülnek, a „2010. január 1-jétől hatályos szakfeladat-szám” szövegrész helyébe a „Szakfeladatszám” szövegrész lép.
g) Az alapító okirat 16. pontjában felsorolt alaptevékenységek az alábbi tevékenységekkel
egészülnek ki:





TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés
TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
TEÁOR 9312 Sporttevékenység és támogatása
Szakfeladat-szám

TEÁOR
TEÁOR 8559
TEÁOR 5629
TEÁOR 6820
TEÁOR 8110
TEÁOR 9312
TEÁOR 8560

Szakfeladat
Iskolarendszeren
kívüli
nem
szakmai oktatás
M. n. s. egyéb felnőttoktatás
Munkahelyi étkeztetés
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
Építményüzemeltetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása
Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység*

855931
855937
562917
682002
811000
931204
856011

*Gyógytestnevelési feladatok elláttatása a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásával, külön
megállapodás alapján.
h) Az alapító okirat 17., 18. és 20. pontjai törlésre kerül.
i) Az alapító okirat Záradékából a Hugyag Község Önkormányzatára vonatkozó rész törlésre kerül.

2)

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítást követően az egységes
alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. július 20.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja.

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

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

