
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január hó 26. napján 

14,00 órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fábián Gábor, Huszár 

Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Orosz Bernadett, Siket Béla és 
Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: 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. Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 9 fő van jelen, Huszár Péter késését, 
Dr. Csekey László távolmaradását előre jelezte, 1 mandátum pedig nincs betöltve) és azt megnyitja.  
A napirenddel kapcsolatosan a következőket javasolja:  
- Javasolja, hogy a  zárt ülés anyagainak megtárgyalásával kezdődjön a napirend tárgyalása.  
- Javasolja, hogy kerüljön napirendre az ülés előtt kiosztásra került „Előterjesztés emléktábla 

állítására” című előterjesztés. 
- Javasolja továbbá, hogy a meghívó szerinti 10/b. napirend, az „Előterjesztés a Balassagyarmat, 

Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosítására” című előterjesztést 
vegye le a Testület a napirendről.  

Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még javaslat? 
 
További javaslat nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a zárt ülésre vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „emléktábla állításáról” szóló előterjesztés napirendre vételét, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a  „Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti 
üresen álló lakás hasznosításáról” szóló előterjesztés napirendről történő levételét, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített, illetve módosított napirendet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
 



 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
 
1.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester       (Zárt ülés) 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaságok Felügyelő 
Bizottságainak létszámáról        (Zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának elbírálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester      (Zárt ülés) 

 
4.) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok 

meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Városi Sportintézmények 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

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 szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 47/2006.(XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008.(III.26.) önkormányzati 
rendelet módosításának véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezésének előkészítésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Balassagyarmaton” című pályázat 
megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13.) Lakásügyek: 
Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti üresen álló lakás 
hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
16.) Előterjesztés emléktábla állítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
  
Napirend előtt a „Balassagyarmat Közösségéért” díjak átadására kerül sor. 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a díjazottakat – Bogdán Tibort, Lukács Lászlót és szomszédait, 
illetve Sneider Ferencet és a Béri Balogh Ádám utcai lakóközösséget –, és méltatja a kitüntetetteket, 
elismeréssel adózva a közösség érdekében, az egyéni szempontokat félretéve végzett példamutató 
munkájukért. A város nevében gratulál minden díjazottnak, kívánja, hogy továbbra is ilyen 
lelkiismeretesen végezzék ezt a munkát és átadja a kitüntetéseket. Végül megköszöni, hogy megtisztelték 
jelenlétükkel az ülést. 
 
A polgármester ezután bejelenti, hogy Serfőző Bernadett férjhez ment – ezáltal a neve megváltozott 
Orosz Bernadettre -, akinek egészséget és minden szépet kíván az új életéhez (átadja a virágcsokrot). 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 2011. évre kitűzött 
teljesítménykövetelményeinek teljesítésétől, illetve értékeléséről készült tájékoztatót, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
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. 
 
N a p i r e n d: 
 
A 1-3. napirend tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát az  1/A. számú 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
(15 óra 10 perckor, szünet után folytatódik a napirend tárgyalása, Huszár Péter képviselő úr 
megérkezett). 
 
4.) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok 

meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott (Pulay László és Siket Béla képviselő urak nem voltak 
jelen a szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
7/2012.(I.26.)   h a t á r o z a t a 

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező  
2012. évi célok meghatározásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőire vonatkozó 2012. évi egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező alábbi főbb 
célokat  az alábbiakban határozza meg: 

 



A.) Általános célok: 
 
a.) az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok, feladatok időarányos 

megvalósításának elősegítése, ill. abban való közreműködés; 
b.)  az önkormányzati intézményrendszer  működésével kapcsolatos feladatok koordinálása, 

különös tekintettel az intézmények fenntartása tekintetében jogszabályok rendelkezése 
következtében történő változásokra; 

c.)  a körjegyzői feladatok ellátására Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzataival kötött  
megállapodásban foglaltak végrehajtása; 

d.) hatályos  önkormányzati rendeletek  felülvizsgálata, folyamatos elemzése, változások 
átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása; 

e.) jogszabályi változások alapján intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata,  hatályos 
szabályzatok felülvizsgálata, módosítása. 
 

    B.) Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok: 
a.) Biztosítani kell a képviselőtestület és bizottságai működésének törvényességét, 

eredményességét és hatékonyságát valamint a kihirdetett önkormányzati rendeletek teljesebb 
megismerhetőségét,  a rendeletek, határozatok határidőben történő végrehajtását ill. a 
hatályosulás elemzését;   

b.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének maradéktalan betartása,  különös 
tekintettel a takarékos gazdálkodásra,  ill. a hiány, valamint a kintlévőségek csökkentésére, az 
adóbehajtások hatékonyságának növelésével a helyi adótartozások mértékének csökkentése;  

 
c.) Önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása, erőforrásokkal kapcsolatos gazdálkodás 

hatékonyságának növelése; 
d.) Az  EU források eredményes kihasználása érdekében a pályázati rendszerekben nyíló 

lehetőségek minél jobb és szélesebb körű figyelemmel kísérése, kihasználása, folyamatban lévő 
beruházások, projektek időarányos teljesítése. 

 
C.) A közigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos feladatok: 
a.) A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt szabályok 

maradéktalan betartása, hatósági ellenőrzések fokozása; 
b.) A körzetközponti hatósági igazgatási feladatok ellátásában érintett településekkel a 

kapcsolattartás növelése; 
c.) Hatósági jogalkalmazás színvonalának emelése, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása, valamint az 

ügyintézési határidő további csökkentése, ügyfelek teljes körű tájékoztatása, felvilágosítása, 
ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása; 

d.) A közigazgatási tevékenység informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése, figyelemmel az 
elektronikus ügyintézés bevezetésére, az önkormányzat informatikai stratégiájában 
meghatározott feladatok időarányos teljesítésére; 

 
2.)  A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban megfogalmazott célok 

figyelembevételével a hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
Határidő: 2012. február 28. 
Felelős:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

3.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 2012.  évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célok figyelembevételével határozza meg Dr. Tőzsér Zsolt 
jegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeit és a kitűzött  teljesítménykövetelmények értékelésének 
eredményéről a Képviselőtestület 2013. januári ülésén adjon tájékoztatást. 
 
Határidő: kitűzésre: 2012. február  28., tájékoztatásra 2013. január 31. 
Felelős:   Medvácz Lajos  polgármester 

 
 



 
 
5.) Előterjesztés a Városi Sportintézmények 2011. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Fábri Sándort, a Sportintézmények igazgatóját. Megkérdezem, 
kíván-e kiegészítést fűzni a kiküldött anyaghoz?  
 
Fábri Sándor intézményvezető köszönti a Képviselő-testületet. Ezután röviden ismerteti az előterjesztést. 
Elmondja, hogy a Sportcsarnok felújítási munkálatai kicsit csúsznak, ezért megértést kér a város 
polgáraitól. Ismerteti, hogy a társszervekkel, pl. Börtön, Városgondnokság, jó a kapcsolat. A 
Tűzoltósággal az együttműködés más alapokra helyeződik, kérem ebben a Testület segítségét. 
Köszönöm ennyi, kérdésekre szívesen válaszolok. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Tűzoltósággal kapcsolatban le fogunk ülni, egyeztetni, a városnak is 
szükséges lenne az együttműködés. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a 
szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2012.(I.26.) határozata 
a Városi Sportintézmények 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportintézmények 2011. évi 

működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket. 
 

Határidő:  2012. január 31.  
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 
 

A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2012.(II.01.)     önkormányzati  r e n d e l e t e  
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek   

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
7.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 

47/2006.(XII.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. 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet-
tervezetet, és a 3. § (4) bekezdésénél az „A” változat szerinti rendelkezés elfogadását javasolta. 
Elmondja, hogy véleménye szerint a „B” változat nagyobb volumenű lehetőséget biztosít a rászoruló 
családok segítésére, ezért annak elfogadását javasolja. 
 
A polgármester, további hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a „B” változat szerinti rendelkezést, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2012.(I.31.)     önkormányzati  r e n d e l e t e  
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló  

47/2006.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
8.) Előterjesztés a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008.(III.26.) 

önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére 
Előterjesztő:Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2012.(I.26.)    h a t á r o z a t a 
a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008. (III.26.) önkormányzati rendelet 

módosításának véleményezésére 
 

1. A Képviselő-testület az e határozat mellékletét képező tartalommal egyetért a levegőtisztaság 
védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításával, ezért 
felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jogszabályban előírt véleményeztetési eljárás lefolytatásáról. 

 
Határidő: az 1. pontban 2012. január 31. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt eljárás lefolytatását 

követően a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Határidő: a 2.. pontban 2012. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
9.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

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 Képviselő-
testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2012.(II.01.)     önkormányzati  r e n d e l e t e  
a víziközmű-szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  

 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
10.) Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) 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. 
 
Elmondja, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén sérelmezte az egyik 
érdekelt szervezet, hogy az előzetes egyeztetésből kimaradt. A bizottsági ülésen módosító javaslatot 
tettek, miszerint a posta-, sport és díszgalamb esetén a megengedett egyedszám az összesen maximum 
80 db-ról, „maximum 80 db repülő galambra” módosuljon. A Bizottság a módosítást elfogadásra 
javasolta.   
 
Csach Gábor alpolgármester:  Az átvételei elismervény szerint mindenki kapott értesítést, az említett 
szervezet is átvette az egyeztetésre szóló meghívást. 
Az ülés előtt új mellékletet osztottunk ki, kérem a Testületet, ezt tekintsék véglegesnek. A változtatás 
indoka, hogy összevontunk 2 körzetet, illetve a pontatlanságokat kijavítottuk. Javaslom az 1. § (4) 
bekezdését az „A” változat szerint elfogadni, illetve, hogy a 80 db galamb helyett „maximum 80 db 
repülő galamb” szövegrész kerüljön a rendeletbe.  
Még annyit tájékoztatásul, hogy egyszerűsödött az eljárás, kedvezmények születtek, nem szűkítés történt. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az 1. § (4) bekezdésénél az „A” változat szerinti 
rendelkezést, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, miszerint ahol a rendelet „összesen 
maximum 80 db” galambot említ, ott az „összesen maximum 80 db repülő galamb” szövegrész kerül 
beépítésre, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal együtt, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2012.(I.31.)     önkormányzati  r e n d e l e t e  
az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
11.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezésének előkészítésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 
 
 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2012 (I.26.)     h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezésének előkészítéséről 

 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő 

döntésre a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezését, az intézmény által ellátott 
feladatoknak új szervezeti struktúrában történő ellátását.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntéshez szükséges intézkedéseket 

megtegye. (a szükséges szakmai, szakértői vélemények megkérése, a intézmény  
közalkalmazottaival való egyeztetés lefolytatása, stb.) 

 
Határidő:  2012. március 31. (a szakmai vélemények megkérése tekintetében) 

   2012. június 30. (az átszervezés teljes körű lebonyolítása tekintetében) 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

   Medvácz Lajos polgármester 
 
12.) Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Balassagyarmaton” című pályázat 

megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2012.(I.26.)     h a t á r o z a t a 
az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Balassagyarmaton” című pályázat megvalósításához 

szükséges többlet saját forrás biztosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségügyi alapellátások 
fejlesztése Balassagyarmaton” című, ÉMOP-4.1.1/A-09-2010-021 számú pályázatával 
29.137.898,- Ft összegű támogatást nyert el az Észak-Magyarországi Operatív Program 
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, 
alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (ÉMOP-2009-4.1.1/A) című pályázati keretből. 

 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt, 

bruttó 8.000.000 Ft-ot a 2011. évi és 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 

3. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (II.17.) határozata, 
valamint 173/2010.(IX.29.) határozata hatályát veszti. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéhez. 

 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 
 



 
 
 
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. szám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2012 (I. 26.)    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 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. 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 2012. február 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István: Ezeknek a beruházásoknak a megvalósulását mennyiben érinti az, hogy az intézmények 
átkerülnek állami tulajdonba? Ez az egészségügyi és oktatási intézményeknél aktuális a városban. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Erre nem teljeskörűen tudjuk a választ, sok minden kapcsolódik ehhez. De 
mindenképpen érinti a Mikszáth Kálmán Művelődési Központot, a Dózsa iskolát, illetve a Szent Erzsébet 
Idősek Otthona és Bölcsődét.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Ezért van a napirendben a KEOP-os pályázat kettéosztása. Nyilvánvalóan 
egyeztetéseket folytatunk a NORDA-val, mert a jelenlegi eljárási rend és jelenlegi szerződés alapján a 
pályázat tekintetében, a program tekintetében bizonyos mennyiségű energia-megtakarítást el kell érnünk. 
De őszintén reménykedünk benne, hogy sikerül úgy módosítani, hogy ez a kötelezettség az államot 
terhelje. Sajnálatos módon az OMKK esetében, ami a gimnáziumi részt illeti, nem tudjuk megbontani a 
fűtési rendszert, ott ezt a feladatot átvállaljuk adott esetben az államtól, de a megtakarítás olyan mérvű 
lehet, ami megéri ezt a beruházást. Tehát szándékaink szerint és első ütemben ezt szeretnénk 
megvalósítani. Minden attól függ, milyen alkura tudunk jutni az irányító hatóságokkal a folytatást illetően. 
 
 



 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2012.(I.26.)   h a t á r o z a t a 
 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja el. 
  

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

Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2012.(I.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
16.) Előterjesztés emléktábla állítására 

Előterjesztő:Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2012.(I.26.)    h a t á r o z a t a 
Kovalcsik András részére emléktábla állításáról 

 
 

1. A Képviselő-testület fekete gránit emléktábla felállítását határozza el a Helytörténeti Gyűjtemény 
(Rákóczi fejedelem út 107.) falán az alábbi szöveggel: 



 
„KOVALCSIK ANDRÁS (1931-2007) KÖZÉPISKOLAI TANÁR, HELYTÖRTÉNÉSZ, 

A HONISMERETI KÖR ALAPÍTÓ ELNÖKE EMLÉKÉRE 
ÁLLÍTOTTA BALASSAGYARMAT VÁROS 2012-BEN” 

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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 

 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megragadom a lehetőséget, és a televízió nagy nyilvánosságát 
kihasználva felhívom a polgárok figyelmét, hogy ma 17,00 órakor kerül sor a Civitas Fortissima évforduló 
alkalmából rendezett ünnepségsorozat első eseményére a Honismereti Körben. Vasárnap 9,00 órakor az 
emléktáblánál indul a Civitas Fortissima ünnepség.  
Megköszönve a városi televízió nézőinek figyelmét, megköszönve a Testületnek a munkát, 15 óra 50 
perckor az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


