Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus
30-án 15.00 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,
Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné,
Serfőző Bernadett, Siket Béla Szedlák Sándor és
Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
Moór Mátyás főépítész
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
NAPIREND ELŐTT:
Szedlák Sándor eskütétele, majd a megbízólevél átadása.
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja az ülés határozatképességét, 12 főből 11 fő van jelen (Dr. Csekey László képviselő
távolmaradását előre jelezte), és megnyitja azt.
A napirendre vonatkozóan a következő javaslatom van:
Javaslom, hogy a Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlan részterületének
elidegenítéséről szóló 2. napirendi pontot az SZMSZ 17 § (1) b) pontja alapján zárt ülés
keretében tárgyaljuk, és ezzel utolsóként kerülne megtárgyalásra.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még javaslat?
A polgármester javaslat hiányában szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosításokkal együtt – melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

NAPIREND:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

azok

ellátásról

szóló

33/2004.(XII.17.)

3.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a „Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése” című pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés az LRH-453 forgalmi rendszámú gépjármű okmányirodai átvezetéséhez
kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tagjának megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. szám alatti ingatlan részterületének
elidegenítésére (zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
1.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének
engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat.
Zolnyánszki Zsolt: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2011. (VIII. 30.) határozata
nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézmények maximális gyermek-, illetve tanulói létszámának túllépését
a 2011/2012. nevelési év, tanév szeptember 1-jétől 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
intézmények vezetőit tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmüket arra, hogy
folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek-, illetve tanulói létszámok év közbeni
alakulását és amennyiben a Kt. alapján további fenntartói engedély megadása válik
szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék be a
fenntartóhoz.
Határidő: 2011. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

2.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásról szóló 33/2004.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintett társadalmi
szervezetekkel több egyeztetés került lefolytatásra. A két érintett bizottság az SZMSZ 26 § (5)
bekezdés fd) pontja alapján javasolja a megtárgyalást és elfogadást. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Zolnyánszki Zsolt: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a rendelet tervezetet.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004. (XII.17.) rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat.
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2011. (VIII. 30.) 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 1 álláshelyet érintően.

2. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. szeptember 27-éig pályázatot nyújt be 1 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:

Városi Idősek Otthona és Bölcsőde
____________________________________________________________________________
_____
2011. január 1.
Létszám (fő):
111,75
Összevonás a Városi Bölcsödével

19,50

LétszámCsökkentés (fő):
- ebből pályázott:

-6
5

jelenlegpályázható létszám
(álláshely):
A változást. követően
kialakult létsz.
2011 .07. 01 (fő).:
4. Az összesített létszám alakulása:

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

1

125,25
2011. 05. 01.
1 656,25 fő
95
fő
78
fő
4
fő
1 833,25 fő

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. szeptember 27.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

4.) Előterjesztés a „Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése” című
pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület
tagjaitól, hogy vagy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz.
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester: A megvalósítási helyszínek pontos címe szerintem nem jó. Ez
nem a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet, hanem az Oktatási Művelődési Központ és
Könyvtár Épülete.
Juhászné Gajzinger Ágnes: Ezeknél az intézményeknél a GAMESZ látja el a gazdasági és
műszaki feladatokat.
Medvácz Lajos polgármester: De az nem a GAMESZ épülete. Ezt kérném majd pontosítani.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Úgy kell szerepeltetni ahogy a pályázatban van.
Medvácz Lajos polgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2011. (VIII.30.) határozata
a „Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése” című pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmati
közintézmények energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.3.0/A/09-2010-0269 számú
pályázatával 207.607.425,- Ft összegű támogatást nyert el a Környezet és Energia
Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése (KEOP2009-5.3.0/A) című pályázati konstrukcióból.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott projekt
a. címe: Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése;
b. megvalósítási helyszíneinek pontos címe:
- Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út
50. szám alatti épület, Balassagyarmat, 808/2 hrsz.
- Városi Idősek Otthona, Balassagyarmat, Markusovszky utca 1. szám alatti
épületek, Balassagyarmat, 1022/26 hrsz.
- Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája, Balassagyarmat, Dózsa
György utca 17. szám alatti épület, Balassagyarmat, 1377 hrsz.;
c. teljes beruházási költsége: 276.809.900,- Ft, mely megegyezik a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költséggel;
d. teljes költségére vonatkozó önkormányzati saját erő: 69.202.475,- Ft, melynek
forrása saját forrás;
e. pályázatának benyújtásakor a KEOP forrásból származó támogatás igényelt
összege: 207.607.425,- Ft.
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati
önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
4. A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények fűtésének korszerűsítésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 243/2009. (IX. 30.) határozatát visszavonja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
megtételéhez.

intézkedések

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

5.) Előterjesztés az LRH-453 forgalmi rendszámú gépjármű okmányirodai átvezetéséhez
kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2011.(VIII.30.) határozata
LRH - 453 forgalmi rendszámú gépjármű okmányirodai átvezetéséhez kapcsolódó döntés
meghozatalára
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2007. (IV.15.) rendeletének 40.§ (2) bekezdése alapján –
az LRH – 453 forgalmi rendszámú, IVECO gyártmányú
160E - Magirus típusú /
alvázszáma:ZCFA1MJ0402561845, motorszáma:SA0900701274/ gépkocsi vonatkozásában felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos személye
megváltozásának átvezetéséről, azzal, hogy a gépjármű üzembentartójaként Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága kerüljön megjelölésre.
Határidő: 2011. szeptember 10.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

6.) Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális, valamint a Gazdasági, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tagjának megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e észrevétel,
javaslat a napirendi pont kapcsán.
A polgármester javaslat hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal lefogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2011.(VIII.30.) határozata
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
szóló 190/2010.(X.13.) határozat módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 190/2010.(X.13.) számú
határozatát – Szabó Péter képviselői megbízatásának megszűnése miatt – az alábbiak
szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület a z Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává Szedlák Sándor 2660
Balassagyarmat, Hunyadi utca 8. III/11. szám alatti lakost választja meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. szeptember 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
11 igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2011.(VIII. 30.) határozata
A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnökének és Tagjainak
Megválasztásáról Szóló 190/2010.(X.13.) Határozat Módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 191/2010.(X.13.)
számú határozatát – Szabó Péter képviselői megbízatásának megszűnése miatt – az alábbiak
szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává
Szedlák Sándor 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 8. III/11. szám alatti lakost választja
meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. Szeptember 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
A 7. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
13/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

