Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november hó 24.
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, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Magyaros Tamás osztályvezető
Moór Mátyás osztályvezető
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a városi
televízió nézőit. Tájékoztatja a polgárokat, hogy 17,00 órától közmeghallgatás lesz, melynek témája
„Tájékoztató Balassagyarmat Város Önkormányzata szociálpolitikai tevékenységéről, családtámogatási
rendszeréről és az ifjúságpolitikájáról”. Kérdéseiket, véleményüket az 505-925 és 505-909-es
telefonszámokon 18,00 óráig juttathatják el a Képviselő-testület tagjaihoz.
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 12 fő van jelen) és azt megnyitja.
Javasolja, hogy kerüljön napirendre az ülés előtt kiosztásra került három anyag, az
„Előterjesztés Balassagyarmat város belterületi útjainak 2011-2012. évi téli síkosságmentesítéséről
szóló vállalkozási szerződés megkötésére”,
„Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
4/2004.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítására” és az
„Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzatának követeléseiről való lemondására”
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még javaslat?
További javaslat nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja „Balassagyarmat város belterületi
útjainak 2011-2012. évi téli síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötéséről szóló
előterjesztés napirendre vételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja „az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló 4/2004.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés napirendre vételét,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja „Balassagyarmat Város Önkormányzatának követeléseiről való
lemondásáról szóló előterjesztés napirendre vételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen
szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12
igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi koncepciójára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) a.) Előterjesztés a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2010-2011. évi beszámolójának
elfogadására
b.) Előterjesztés Hugyag Község Önkormányzatának a Fogászati Alapellátási Intézményi
Társulásból történő kizárására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Tájékoztató
Balassagyarmat
Város
megvalósulásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Esélyegyenlőségi

Fóruma

Cselekvési

Tervének

6.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának véleményezését végző szakmai
bizottság tagjainak megbízására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
7.) Előterjesztés a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Lakásügyek:
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bástya u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
elidegenítésére
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
d.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
e.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés Balassagyarmat város belterületi útjainak 2011-2012. évi téli síkosságmentesítéséről
szóló vállalkozási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
4/2004.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának követeléseiről való lemondására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatására
(Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a napokban tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Balga József
sebész főorvos. Orvosi hivatása mellett a közéletből is kivette a részét, két választási ciklusban is volt
megyei képviselője a Fidesz Kisgazda Tagozatának és a megyei Közgyűlés egészségügyi bizottságának
elnöke. Szakmai munkáját és közéleti tevékenységét elismerve 2000-ben dr. Bartha Elemér díjjal tűntették
ki. Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük! Emlékének egy perces néma felállással adózik a Testület.
A polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, illetve
tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a beszámolót megtárgyalta Balassagyarmat Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzatának Testülete, majd ismerteti a CKÖ Testületének 22/2011.(XI.22.) számú
határozatát Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése I.-III. negyedévi
teljesítéséről szóló beszámoló véleményezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester röviden ismerteti a beszámolóhoz készült könyvvizsgálói véleményt.
Ezután köszönti Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló asszonyt és Juhászné Gajzinger
Ágnest, a pénzügyi osztály vezetőjét. Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítésük a kiküldött
napirendhez?
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: Igen, köszönjük. Sajnálatos módon az
előterjesztésben elírás történt, az első oldalon, a költségvetés főösszegeként 9.499.374.- eFt van
megnevezve, ez az összeg helyesen 9.603.219.- eFt.
Lombos István bizottsági elnök: A szeptemberi ülésen, a költségvetés első féléves teljesítése kapcsán, a
Pénzügyi Bizottság részletes tájékoztatást kért a költségvetés végrehajtását befolyásoló döntésekről. Az
előterjesztésben erre vonatkozóan nagyon részletes információkat kaptunk. Köszönjük a tájékoztatást.
2011. félévkor 3 intézmény került átadásra a megyei önkormányzatnak, 1 havi bér képezte vita tárgyát, mi
lett a döntés?
Csach Gábor alpolgármester: Még nem történt intézkedés. Vártuk az ÖNHIKI elbírálását, hogy ezt a kb.
50 milliós tételt is térítsék meg. Nos, a támogatásról az értesítés a héten érkezett meg, ebből nem tudjuk
kiolvasni, hogy erre kaptunk volna pénzt. Így érvényesíteni fogjuk az igényeinket.
Januárban elindítjuk ezt a peres igényt.
Lombos István: Alpolgármester úr, köszönöm a választ. Nem szeretném, hogy a 60 mFt-os ÖNHIKI-t
erre a célra fordítanánk.
Tűzoltóautó 20 mFt önrésze, ha átkerül állami kezelésbe, megtérül-e vagy sem?
Medvácz Lajos polgármester. Bízunk benne, hogy az egyeztetések során sikerül erről megállapodnunk.
Juhászné Gajzinger Ágnes: A vagyonátadással kapcsolatos értekezleten arról tájékoztattak minket,
hogy a jelenleg birtokukban álló információk alapján a vagyont térítésmentesen veszik át, részletekre nem
tértek ki. Mi konkrétan felvetettük a tűzoltóautó kérdését, az volt a válasz, hogy nem térítik meg, mert
ugyanazt a várost, ugyanazt a lakosságot fogják az eszközök szolgálni. Nincs rá esély, hogy megtérüljön
az önrész.
Csach Gábor alpolgármester: A beszerzés tavaly történt. Valamennyi költséget a kistérség is állt ebből, a
hitel visszafizetés elindult. A fennmaradó összeg tekintetében az a szándékunk, hogy azokat a
feladatokat, amiket saját intézményként számunkra ingyen végeztek, ezeket egy szerződésben rögzítjük,
amelyben megpróbáljuk a költségeket kompenzálni, évekre bonthatóan. A probléma az volt, hogy

Balassagyarmat volt kénytelen átvállalni a pályázati önrészeknek a jelentős, mondhatni teljes részét.
Lombos István: A beszámoló részletesen tartalmazza a gazdálkodást. Látszik, hogy nem kis
erőfeszítések árán sikerült a városnak talpon maradni. Itt 80 millió Ft-ról van szó, (bér+gépkocsi). Ez
akkora összeg, amely a város költségvetésében is jelentős volument jelent.
Kérem a Hivatalt, a Képviselő-testületet, hogy személyes összeköttetéseiket is vessék be, hogy ez az
összeg megtérüljön a városnak. Ne kerüljön az ügy peres útra.
Felvetném az országgyűlési képviselő is használja ki az adódó lehetőségeit, hogy segítsen megoldani az
ügyet.
Medvácz Lajos polgármester: Azon dolgozunk, hogy a jogi utat elkerüljük.
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetése I.-III. negyedévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetése I.-III. negyedévi
teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1-9. számú
mellékletekkel - elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2011. november 30.
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi koncepciójára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a koncepciót megtárgyalta Balassagyarmat Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzatának Testülete, majd ismerteti a CKÖ Testületének 24/2011.(XI.22.) számú
határozatát Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló
előterjesztés és határozati javaslat véleményezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester röviden ismerteti a koncepcióhoz készült könyvvizsgálói véleményt.
Juhászné Gajzinger Ágnes: Az előterjesztés 7. oldalán, közvetlenül a határozati javaslat előtt rossz a
törvényi hivatkozás. Helyesen a szövegrész: Az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 25. §-a alapján a költségvetési tervezés az irányelvek
meghatározásával kezdődik. A rendelet 31. §-a alapján a Képviselő-testület megtárgyalja a koncepciót és
határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó
költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30. napjáig kell benyújtani a képviselő-testületnek.
A koncepció szerkezetére vonatkozóan jogszabály kötelező előírást nem tartalmaz. Célja, hogy az ismert
gazdasági folyamatok, szabályozók alapján bemutassa a következő év várható pénzügyi kondícióit, ennek
alapján meghatározza a kötelező feladatok ellátásának feltételeit, valamint az egyéb tervezett feladatok
prioritását, és útmutatást adjon a tervezés menetére. Fontos hangsúlyozni, hogy a koncepció
összeállításának időpontjában a jogszabályi előírások csak törvényjavaslat szintjén ismertek, a
kapcsolódó végrehajtási rendeletek még nem kerültek nyilvánosságra.
A törvényjavaslatok tükrében látható, hogy az elkövetkezendő év (évek) folyamán az önkormányzati
rendszer jelentős átalakítására kerül sor. Így várhatóan megváltozik mind az ellátandó feladatok köre,
mind a forrásszabályozás. A gazdálkodást alapvetően meghatározó módosítások ütemezéséről jelenleg
még információ nem áll rendelkezésre, ami a tervezés során egyébként szokásos bizonytalanságot
nagymértékben fokozza.

Lombos István: Elismerésem az előterjesztőé. A mai helyzet egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy 2012re terveket fogalmazzunk meg, amelyeknek a megvalósításában bízhatunk. Nem ismerjük a
körülményeket, hogy mi lesz az szja-val, a forgalmi adóval, a gépjármű adóval. A Kórház 2,5 milliárdos
költségvetése megszűnik a mi látókörünkben maradni. Költségvetésünk kb. 5-6 milliárdra fog csökkeni, az
iskolák is állami kezelésbe kerülnek. Teljesen átalakul az önkormányzati rendszer. A csökkenés azt
eredményezheti, hogy nehezebben jutunk központi forráshoz.
Nincsenek elfogadva sarkalatos törvények, amelyek el vannak fogadva, szűkítik a lehetőségeinket.
Siket Béla: Képviselőtársamnak igaza van sok mindenben, de november végéig a költségvetési
koncepciót be kell nyújtani. Sok tényező befolyásolja a 2012. évi pénzügyi folyamatokat. A külső világban
zajló válságról, amelynek nem ismerjük a végét, még nem is esett szó, ettől nem tudjuk magunkat
függetleníteni. A gazdaságot be kell indítani, munkahelyeket kell teremteni. A „kis” embereket már nem
tudjuk tovább megszorítani.
Csach Gábor alpolgármester: Kétségtelen, sok a bizonytalansági tényező. A koncepció elfogadásakor
sosincs az országnak költségvetése. Mindig bizonytalan volt a költségvetés, számtalan módosító
indítvány volt. Volt olyan év, amikor még áprilisban sem volt.
A ma reggel megismert módosító javaslatokból az olvasható ki, hogy amit számoltunk, terveztünk, a
tervek nem változtak az adó, illetve az intézményi struktúra tekintetében. Egyedül a Kórház a kivétel, ez
egy átmenő pénzösszeg, nem módosítja a bevételi, illetve a kiadási oldalt.
A szociális ellátás, az általános és középiskola oktatás kikerül az önkormányzati feladatellátásból. Ez
2013-ra érinti a településeket. Nyilván az állam is, az ehhez adott többletpénzt visszaveszi. Az iparűzési
adót nem vonhatja el az állam, az Európai Unió nem engedi a kettős forgalmi adózást.
A presztízsveszteséggel egyetértek. Jelen pillanatban biztosan tervezhetőek az adóbevételeink,
tervezhető a pénzügyi egyensúly, a feladatellátásban nem kell változásra számítanunk. A törvény
lehetőséget biztosít a visszaszerződésre. Ennek a módosító javaslatnak a csomagja bent van a parlament
előtt.
Lombos István: Igazat adok Siket képviselő úrnak. A Pénzügyi Bizottság ülésén azért szavaztam
igennel, mert kell elfogadni koncepciót. A pillanatnyi helyzetben valóban ez a koncepció állítható össze.
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
231/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját megtárgyalta és azt az 1 - 5. számú mellékletek szerint
elfogadja.

2.

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés elkészítése során - figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló törvény várható sarkalatos változásaira - elkülönített szempont rendszert
határoz meg a várhatóan önkormányzatnál maradó, és az állami fenntartásba kerülő feladatokra,
intézményekre vonatkozóan.

3.

A
Képviselő-testület
változatlanul
kiemelt
fontosságúnak
tartja
az
önkormányzat
működőképességének megőrzését, és azon feladatai ellátásának biztosítását, amelyek 2012. évben
is kötelezően ellátandók lesznek.

4.

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi szempontokat és feladatokat
határozza meg:

•
•

5.

Amíg az önkormányzatok hosszútávú működésének feltételei: forrásai és feladatai nem
véglegeződnek, a jelenlegi struktúra működtetését csak a legszigorúbb takarékossági
intézkedések betartásával lehet biztosítani.
A várhatósan tartósan önkormányzati fenntartásban maradó intézményeknél a gazdaságos
feladatellátás hosszútávú feltételeinek megteremtését kell szem előtt tartani. Ennek érdekében,
felül kell vizsgálni a működtetéshez kapcsolódó infrastruktúrát, intézmény szerkezetet, személyi
feltételeket, továbbá minden egyéb területet, a gazdaságosság és hatékonyság javítása
érdekében.

•

Az átadásra kerülő intézményeknél a gazdálkodásukra vonatkozóan átmeneti szabályozást kell
kidolgozni, amely megfelelő kontroll mellett biztosítja a működőképesség megőrzését és a
kötelező feladatok jogszabályi előírásokkal összhangban történő ellátását.

•

Az önkormányzatnál a kapacitások jobb kihasználása és a fejlesztéshez szükséges bevételek
biztosítása
érdekében,
tekintettel
a
feladat
átalakulás
eredményeként
a
felszabadult/felszabaduló épületekre is - keresni kell az ingatlanok hasznosításának alternatíváit.

•

Valamennyi intézményre vonatkozó, egységes szabályozást kell kidolgozni
alapfeladaton túli használatának feltételeiről, és a fizetendő térítés mértékéről.

•

Az önkormányzat működési célokra fordítható hitelkerete a jelenlegi mértéken túl nem emelhető.
Ezt a korlátot költségvetés összeállítása során a működési hiány mértékénél és annak
finanszírozásánál figyelembe kell venni.

•

A helyi adóbevételeknél érzékelhető nagyfokú bizonytalanság miatt a költségvetésben jelentős
tartalék képzésére van szükség.

•

A 2012. évi költségvetést megalapozó intézkedéseket az intézmények vezetői kötelesek
megtenni.

•

Törekedni kell a bevételi lehetőségek bővítésére és továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a
hosszabb távon rendszeres bevételt jelentő források feltárására.

•

A kulturális és sport támogatások rendszerét felül kell vizsgálni, melynek során messzemenően
figyelembe kell venni az önkormányzat teherbíró képességét és a támogatás eredményességét.

•

A koncepcióban meghatározott, már folyamatban lévő fejlesztések teljes megvalósításához
szükséges önerő biztosítása érdekében, - a megvalósítás folyamatához igazodóan - a meglévő
fejlesztési hitelforrások kiegészítéséről gondoskodni kell.

•

A fejlesztési önerő csökkentése érdekében, valamennyi pótlólagos forrás kiegészítő pályázati
lehetőséget igénybe kell venni. A megvalósítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a
költségek a tervezett mértéken belül maradjanak.

•

A pályázati tevékenység keretében új pályázat benyújtására csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz a
már folyamatban lévő fejlesztések mellett is rendelkezésre áll a szükséges önkormányzati forrás.

•

Pályázatot benyújtani elsősorban a tartósan kötelező önkormányzati feladatellátás színvonalának
és gazdaságosságának javítása érdekében kell.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a 2012. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

a

vagyon

3.) a.) Előterjesztés a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2010-2011. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
232/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2010 – 2011 évi beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2010 – 2011 évi beszámolóját.
b.) Előterjesztés Hugyag Község Önkormányzatának a Fogászati Alapellátási Intézményi
Társulásból történő kizárására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztéshez két
határozati javaslat készült, az első Hugyag Község Önkormányzatának a Fogászati Alapellátási
Intézményi Társulásból történő kizárására, a második pedig a Társulás által üzemeltetett ellátási rendszer
átalakításáról.
Lombos István: A fogászati alapellátás kötelező feladata az önkormányzatnak?
Medvácz Lajos polgármester: Igen.
Lombos István: Köszönöm a választ polgármester úr.
Szedlák Sándor: Hugyag polgármestere azt mondta, hogy azért nem akarnak, nem tudnak fizetni, mert
sokallták az összeget a szolgáltatás színvonalához képest.
Egyénileg próbálnak majd szerződést kötni.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr
nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
233/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
Hugyag Község Önkormányzatának a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulásból történő
kizárásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászati Alapellátási Intézményi
Társulás Megállapodásának 7.4 pontja alapján hozzájárul Hugyag Község Önkormányzatának a
Társulásból 2011. december 31. 2012. január 1. fordulónappal történő kizárásához.

2.

A Képviselő–testület hozzájárul a kizárás következményeként szükséges változtatásoknak a
Megállapodásban történő átvezetéséhez.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
234/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás által üzemeltetett ellátási rendszer átalakításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Balassagyarmat Város
polgármesterét, kezdeményezzen egyeztetéseket a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás
tagjaival, a körzetekben foglalkoztatott orvosokkal és az érintett szakhatóságokkal a Társulás által
üzemeltetett ellátási rendszer átalakításáról különös tekintettel a jelenleg meglévő három körzet két
körzetté történő átalakítására és az így átalakult körzetek esetleges privatizációjára.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2011. december 16.
Medvácz Lajos polgármester

4.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2011.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.) Tájékoztató Balassagyarmat Város
megvalósulásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Esélyegyenlőségi

Fóruma

Cselekvési

Tervének

Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a tájékoztatót megtárgyalta Balassagyarmat Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzatának Testülete, majd ismerteti a CKÖ Testületének 252/2011.(XI.22.) számú
határozatát Balassagyarmat Város Esélyegyenlőségi Fóruma Cselekvési Tervében foglalt feladatok
megvalósulásáról szóló tájékoztató véleményezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal – határozathozatal nélkül – elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).
6.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának véleményezését végző
szakmai bizottság tagjainak megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: A Képviselő-testület a 213/2011.(X.28.) határozatával pályázatot írt ki a
Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére. A pályázati kiírás a Nemzeti

Közigazgatási Intézet internetes oldalán 2011. november 21-én jelent meg, így a pályázatok beadási
határideje 2011. december 22. napja. A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázót a pályázati
határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott,
legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve
a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen dönt a vezetői megbízásról.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
235/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatatói pályázatának véleményezését végző szakmai bizottság
tagjainak megbízásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár
intézményvezetői pályázatának véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
•
•
•

2.

Molnár Évát, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatóját,
Havaj B. Máriát a Madách Imre Városi Könyvtár feldolgozó csoportvezetőjét,
Dankóné Mészáros Katalint a Balassi Bálint Gimnázium könyvtárosát.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

7.) Előterjesztés a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
236/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Városi Sportintézmények alapító okiratának módosításáról
1.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportintézmények
(továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának 22. pontjából törli „a 2660 Balassagyarmat, Ady Endre
u. 27., hrsz. 46/2; 757 m2 ingatlan” szövegrészt.
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: a 2.) pont tekintetében 2011. december 10.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

8.) Lakásügyek:
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bástya u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú
lakás elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a bizottsági véleményeket. Az előterjesztést megtárgyalta a
Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság. Elmondja, hogy mindkét
bizottság bruttó 4.375.000.- Ft forgalmi értéken javasolja elidegeníteni az ingatlant.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a bizottsági javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
237/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Bástya u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bástya u. 8. fsz. 3.
ajtószám, 662/1/A/3 hrsz. alatti, 64 m2 alapterületű félkomfortos ingatlant a megtekintett állapotban,
bruttó: 4.375.000.- Ft, azaz Négymillió-háromszázhetvenötezer forint forgalmi értéken elidegeníti
Baranyi Jánosné (született: Balassagyarmat, 1954. anyja neve: Jónás Emma) 2660 Balassagyarmat,
Bástya u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti lakos részére, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek elidegenítéséről szóló –többször módosított- 14/1997.(IV.09.) rendelet 3.§-ában foglalt
alábbi feltételekkel:
-

-

a szerződéskötés időpontjában a fenti ingatlanra közüzemi; adó és köztartozás nem áll fenn.
vételár 10 %-át, azaz a 437.500.- forintot (a vevő ajánlata alapján) a vevő egy összegben
szerződéskötéskor teljesíti.
fennmaradó vételárhátralékot évi 10 % kamat terheli.
vételárhátralékot, valamint a kamatot havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
határidőben be nem fizetett törlesztő részletek után a vevő a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti
(mindenkori késedelmi) kamatot köteles megfizetni. A vételárhátralék, késedelmi kamat
megfizetése alól felmentés nem adható.
szerződéskötéssel és ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

2.

A Képviselő-testület az ajánlatát 2012. január 31-ig tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően az
adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: az 1. pont tekintetében a kiértesítésre 2011. december 15.
az 1. pont tekintetében a szerződéskötésre 2012. január 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
238/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41.
B. I. emelet 4. ajtószám alatti 109 m2 alapterületű összkomfortos lakásra bérlőkijelölési jogot biztosít
pénzbeli térítésért az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről
szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, melyre pályázatot ír ki.
2. Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell ismételni.
Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A pályázat kiírására 2011. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
239/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41.
B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű (kettő + 3 fél szoba, konyha, étkező, szélfogó, 2
közlekedő, kamraszekrény, fürdőszoba, WC, helyiségekből álló) összkomfortos komfortfokozatú
lakásra önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, kötelezően ellátandó feladatok ellátáshoz- ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.)
rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához szükséges intézkedések
megtételére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a pályázati
felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: A pályázat kiírására 2011. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

d.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
240/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 3. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I.
emelet 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos lakásra bérlőkijelölési jogot biztosít
pénzbeli térítésért az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről
szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, melyre pályázatot ír ki.
2. Amennyiben az első pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell ismételni.
Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A pályázat kiírására 2011. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
e.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat is készült.
Megtárgyalta a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, amely a II. számú határozati
javaslatot javasolja elfogadásra.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a bizottság javaslata szerint a II. számú
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla
képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
241/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy .u. 41. B. I. em. 5. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41. B. I. em. 5. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű komfortos lakást szakember elhelyezés céljából
- önkormányzati érdekből- a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Lovas Tamás (sz: Lovas Tamás; Balassagyarmat, 1988. 10. 25.; an: Majdán Ilona) részére
költségelven, meghatározott időtartamra 2012. január 1-től kezdődően, 2016. december 31-ig,
ezen belül a Balassagyarmat Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságánál közalkalmazotti
jogviszonyának fennállásáig bérbe adja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: kiértesítésre: 2011. december 15.
szerződés megkötésére: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István: A lakásügyekhez összességében a következőket mondanám. El kellene gondolkodni
azon, hogy ennek a rendeletnek a felülvizsgálatát napirenden kellene tartani. A rendelet szerinti
konstrukcióban nem adható már oda sok lakás. Így nincs rá jelentkező, egyszerűsíteni, a mostani
helyzethez kellene a rendeletet igazítani. Üresek a lakások, megfizethetetlenek.
Medvácz Lajos polgármester: Egyetértek, ezen fogunk is dolgozni, módosul az intézményhálózatunk, ez
új helyzetet teremt. Javaslom a bizottsági elnököknek, gondolják végig ezeket a dolgokat, tegyenek
javaslatot a megoldásra.
Dr. Csekey László: Úgy tűnik, az orvos utánpótlás esetében talán valami elindult pozitív irányba. A
kórházból úgy tudom rezidensek fognak pályázni a meghirdetett lakásokra, szeretnének a városban, közel
a munkahelyükhöz lakni. Azt gondolom lesz jelentkező.
9.) Előterjesztés
Balassagyarmat
város
belterületi
útjainak
síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2011-2012.

évi

téli

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
242/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat város belterületi útjainak 2011-2012. évi téli síkosságmentesítéséről
szóló vállalkozási szerződés megkötéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Balassagyarmat város
belterületi útjainak 2011-2012. évi téli síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződést, és egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Városüzemeltetési Kft-vel a vállalkozási szerződést aláírja a
mellékelt tartalommal.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
4/2004.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezetet nem
bocsátottuk társadalmi egyeztetésre, mivel a módosítás érdemi, lényegi részt nem érintett.
Elmondja, hogy a megjelölt határidőig nem érkezett javaslat a „Balassagyarmat Közösségéért” díjra, ezért
módosítjuk a határidőt 2011. december hó 6. napjára. Ezek a szabályok csak ebben az évben
érvényesek, a jövő évtől kezdődően ez a díj is a többivel együtt az október 23-i ünnepi testületi ülésen
kerül majd átadásra.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2004. (I.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának követeléseiről való lemondására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Siket Béla képviselő úr
nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
243/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Ipolyszög Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési
Intézményi Társulással szemben fennálló kötelezettségeinek elengedéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. (IV. 27.) rendelet 31. § (4) bekezdés b) pontja alapján
méltányosságból elengedi Ipolyszög Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Ipolyszög és
Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulásnak 2010. évre vonatkozóan a balassagyarmati
óvodákban ellátott, ipolyszögi lakóhellyel rendelkező bejáró gyermekek után e jogcímen
fizetendő hozzájárulást (beleértve ezen gyermekek étkeztetését is), melynek összege 1.055.700 Ft,
továbbá a képviselő-testület lemond az ilyen jogcímen 2011-ben, illetve a 2011/2012-es nevelési év
vonatkozásában fennálló követeléséről.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy dolgozzon ki egy egységes rendszert,
mely minden – a balassagyarmati óvodába bejáró gyermekek után felmerülő – fizetési
kötelezettséget rendezi, minden település vonatkozásában. Ez a fizetési rendszer a 2012/2013-as
nevelési évtől egységesen érvényesítésre kerüljön minden település vonatkozásában.
3.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 2. pont tekintetében: 2012. május
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
244/2011.(XI.24.) h a t á r o z a t a
a Patvarc Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési
Intézményi Társulással szemben fennálló kötelezettségeinek elengedéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007. (IV. 27.) rendelet 31. § (4) bekezdés b) pontja alapján
méltányosságból elengedi Patvarc Község Önkormányzatának a Balassagyarmat, Ipolyszög és
Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulásnak 2010. évre vonatkozóan a balassagyarmati
óvodákban ellátott, patvarci lakóhellyel rendelkező bejáró gyermekek után e jogcímen fizetendő
hozzájárulást (beleértve ezen gyermekek étkeztetését is), melynek összege 1.617.458 Ft, továbbá a

képviselő-testület lemond az ilyen jogcímen 2011-ben, illetve a 2011/2012-es nevelési év
vonatkozásában fennálló követeléséről.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy dolgozzon ki egy egységes rendszert,
mely minden – a balassagyarmati óvodába bejáró gyermekek után felmerülő – fizetési
kötelezettséget rendezi, minden település vonatkozásában. Ez a fizetési rendszer a 2012/2013-as
nevelési évtől egységesen érvényesítésre kerüljön minden település vonatkozásában.
3.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 2. pont tekintetében: 2012. május
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A 12. napirend tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 18/A. számú
jegyzőkönyv tartalmazza.
Medvácz Lajos tájékoztatja a jelenlévőket, a televízió nézőit, hogy 17,00 órától, közmeghallgatás (melyről
külön jegyzőkönyv készül) keretein belül folytatódik a testületi ülés.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

