
 
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3. számú 
JEGYZŐKÖNYVE 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február  
                23-án 14.00 órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, 

Dr. Csekey László, Fábián Gábor, Dr. Horváth László, Huszár Péter, Lombos 
István, Pulay László, Orosz Bernadett, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt 
képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

Dr. Varga Andrea aljegyző 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
Moór Mátyás főépítész 
Selmeczi Zoltán osztályvezető 
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselőtestület tagjait, a városi televízió nézőit és a 
hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 12 főből 11 fő van jelen (Reznicsek 
Ferencné igazoltan van távol), és megnyitja azt. 
A napirendre vonatkozóan a következő javaslatom van: 
Javasolnám az „Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati 
Kábelgyár Horgászegyesület között 1994. november 11-én létrejött megállapodás 
módosítására” című 14/c. napirendi pont napirendről történő levételét. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény. 
 
A polgármester javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár Horgászegyesület között 1994. november 11-
én létrejött megállapodás módosításáról szóló 14/c. napirendi pont napirendről való levételére 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság 
tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 



2.) Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Révész Ákos városi rendőrkapitány 
 

3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
8/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 

4.) a) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
rendeletének elfogadására 

 b) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatására a költségvetési évet követő három évben 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának, valamint 
Szervezeti és Működési szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 
19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés a Szent György Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés együttműködési megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
10.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára 
behajtandó köztartozások beszedésének elősegítéséről szóló megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
12.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra 

történő beíratása időpontjának meghatározására 
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

13.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek 
mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Vagyoni ügyek 
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadására 



b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 9. fsz. 1. ajtószám alatti lakás 
hasznosítására 

c) Előterjesztés Vodafone bázisállomás elhelyezésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
15.) Lakásügyek 

a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás 
hasznosítására 

b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítésére 
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 1. em. 3. ajtószám alatti üresen álló 

lakás hasznosítására 
d) Előterjesztés Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41.B. 1. em. 4. ajtószám alatti üresen álló 

lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

 
16.) Előterjesztés egy alapfokú gyógypedagógiai osztály indítási lehetőségének 

megvizsgálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17.) Előterjesztés az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó étkeztetés optimalizálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
18.) Előterjesztés a Balatonalmádi - káptalanfüredi tábor 2011. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadására és a 2012. évi térítési díjak megállapítására 
Előterjesztő: Szondi György Alapítvány Kuratóriumának Elnöke 

 
19.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 16/2001.(IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
20.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

21.) Előterjesztés a talajterhelési díjra vonatkozó 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
NAPIREND ELŐTT: Dr. Horváth László képviselő eskütétele 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Dr. Horváth Lászlót. Felkéri Palik Ferencet, a Helyi 
Választási Bizottság elnökét a megbízólevél átadására. 
 
Palik Ferenc: A Magyar Szocialista Párt jelöltjének, Szedlák Sándornak, a képviselői 
megbízatása lemondással 2011. december 31-el megszűnt. A Magyar Szocialista Párt írásban 
bejelentette, hogy helyébe Dr. Horváth Lászlót jelöli. A Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Hivatala igazolta, hogy nincs törvényes akadálya annak, hogy a 
megüresedett helyre Dr. Horváth László kerüljön. A Helyi Választási Bizottság Dr. Horváth 
László mandátumát megállapította. 
 
Dr. Horváth László leteszi a képviselői esküt, ezt követően Palik Ferenc átadja a 



megbízólevelet. 
 
Dr. Horváth László: Számomra is megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között. Szeretném a 
szakmai és nyelvi tudásomat a város érdekében hasznosítani. 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak 
fontosabb történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról. 
 
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról 
készült írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
1.) Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Gazdasági, Városfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési 
Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester vélemény, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
                                                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2012.(II.23.)  h a t á r o z a t a  
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 – Szedlák Sándor képviselői megbízatásának megszűnése miatt – az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. A Képviselő-testület a z Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává Dr. Horváth László 

2660 Balassagyarmat, Bartha Elemér 4. szám alatti lakost választja meg. 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
     Határidő: 2012. február 29. 
     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 

17/2012.(II. 23.)  h a t á r o z a t a  
a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelm i Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról szóló 191/2010.(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 – Szedlák Sándor képviselői megbízatásának 
megszűnése miatt –  az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Képviselő-testület a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává 

Dr. Horváth László 2660 Balassagyarmat, Bartha Elemér 4. szám alatti lakost választja 
meg. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
     Határidő: 2012. február 29. 
     Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
                                                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2012.(II. 23.)  h a t á r o z a t a  
az Oktatási, Ifjúsági, Sport  és Művelődési Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról szóló 193/2010.(X.13.) határozat módosításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 
193/2010.(X.13.) számú határozatát – Tornyos Márton nem képviselő bizottsági tag 
lemondása miatt –  az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Képviselő-testület az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság tagjává Petró 

György 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 98-126 C. lh. II/7. szám alatti lakost 
választja meg. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
     Határidő: 2012. február 29. 
     Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
A polgármester a szavazást követően felkéri Petró Györgyöt, az Oktatási, Ifjúsági, Sport és 
Művelődési Bizottság újonnan megválasztott tagját az eskü letételére. 
 
Petró György leteszi az esküt. 
 
2.) Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről 

Előterjesztő: Révész Ákos városi rendőrkapitány 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Révész Ákos alezredest, és Döme Zsoltot. Ismerteti a 
bizottsági véleményt. 
 
Révész Ákos: A kiegészítés, amit mondani szeretnék a jövőt vetíti előre. Városunkban 4 körzeti 
megbízott teljesít szolgálatot, és mivel 8 szavazó körzet van a városban, ezért a várost 
felosztottuk 4 részre. 1 körzeti megbízott 2 szavazó körzetért felelős. Szolgálati időben 2 óra 
gyalogos szolgálatot kell teljesíteniük a körzetben. Ennek az lenne a célja, hogy a rendőrök 
közelebb kerüljenek a lakossághoz. Úgy próbáltuk beosztani a körzeti megbízottakat, hogy 



lehetőség szerint azért a körzetért feleljenek, ahol laknak.  Be fognak menni a különböző 
szórakozóhelyekre, üzletekbe, esetleg olyan családokhoz is, ahol probléma van. A körzeti 
megbízottak 2 havonta a választókörzet képviselőjével is le fognak ülni, hogy az adott körzet 
problémáit meg tudják beszélni. Ha a megbízottak saját hatáskörben meg tudják oldani a 
problémát, akkor ezt kezelni fogják, amennyiben az túlmutat a megbízott kompetenciáján, úgy a 
kapitányság vezetőségéhez lehet fordulni a probléma megoldása érdekében. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Mekkora létszámú az állomány jelenleg a rendőrkapitányságon? 
Van néhány aggasztó adat a beszámolóban, például a betöréses lopások vonatkozásában is. 
Ez egy bizonyos területen meghatározó, vagy tendenciáról van szó, vagy egy adott ügy adatait 
tükrözi? 
 
Lombos István: A büntetőeljárások során sokan alkalmazzák az „elterelés” lehetőségét. Ez mit 
jelent? Mennyiben érzi jónak a büntetések helyett a figyelmeztetések alkalmazását a 
bűnelkövetés elleni egyik esetleges megoldásnak. A garázdaság vonatkozásában a 2010-es, 
2011-es adatok szinte stagnálnak. Minek tudható ez be? A vagyon elleni bűncselekmények 
növekedtek. Mi okozhatta ezt? 
 
Pulay László: Részletes beszámolót kaptunk. Ugyanakkor hiányolom a gyalogos járőr 
szolgálatot. A körzeti beosztást hasznosnak tartom. Nyomozati eredményesség miért ilyen 
alacsony? Az anyagban szerepel, hogy Nógrád Megyei akcióterv van készülőben. Ez mit takar? 
A rengeteg károkozás megelőzése miatt a szolgálati beosztást úgy kellene alakítani, hogy az 
éjszakai időszakra több rendőr legyen a közterületen. 
 A Mikszáth Kálmán utcai támadások kapcsán eredményesen zárult az eljárás? 
 
Huszár Péter: 1 éve költözött Balassagyarmatra a menekült szálló. Milyen hatást gyakorol ez a 
közbiztonság helyzetére? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Igazgatásrendészeti tevékenységnél szerepel, hogy a 
szabálysértési hatósági tevékenységéből kikerült több olyan dolog, amely a közigazgatási 
bírságolási tevékenységhez került. Ez jobb megoldás? 
 
Révész Ákos: Létszám: Kapitányságunkon 102 fő van jelenleg, 6 fő hiányunk van. Több 
emberünk lát el úgy feladatot, hogy az más szakterületet ölel fel. Jelenleg a legnagyobb 
hiányunk a közrendvédelmi szolgálatnál van. Annak idején a rendőrhatóságtól elvettek több 
olyan feladatot, melyet most az önkormányzat lát el. Akkor az igazgatásrendészeteket 
leépítették, 3-4 fővel működtek, azonban idővel egyre több feladatot tettek az osztályokra. Sok 
olyan szabálysértés volt, mely azért szűnt meg, mert kifutott az eljárási időből a hatóság, így 
nem tudta a megfelelő szankciót kiszabni. 3 fő megerősítést adtunk az igazgatásrendészetre, 
akik járőri státuszt töltenek be. Arra törekszünk, hogy létszámot tudjunk szerezni az igazgatás 
rendészetre. A közrendvédelem, ami még erősítésre szorul. Tavaly többen elmentek a 
kapitányságról a terrorelhárításhoz, azokkal a bérekkel nehéz versenyezni.  
A vagyon elleni bűncselekmények növekedésének a társadalomban lévő elszegényedés az oka. 
Valóban kirívó a betöréses lopások 60%-os növekedése, de nem nagytételű lopásokról van szó, 
hanem kisebb értékekről, vannak kirívó esetek is, például az év első felében 1 bűnözőnek volt 
köszönhető 17 ilyen eset a 178-ból. 
Az illetékességi területünkön kiemelten veszélyeztetett település Bercel, ahol térfigyelő rendszert 
építettek ki. Van eredménye, drasztikusan csökkent a jogsértések száma. 
Az elterelés arról szól, hogy akit eljárás alá vontunk, azt az ügyészség nem vádolja be a bíróság 
előtt, ha vállalja ennek az elterelésnek az ódiumát. Addiktológián kell megjelennie, ahol vizeletet 
vesznek tőle, és negatív vizeletet kell produkálnia. Amennyiben ezeket a kritériumokat teljesíti, 



vele szemben az eljárást megszüntetik. 
3 település volt ahol folyamatosan próbáltuk a szubjektív biztonságérzettel kapcsolatos 
feladatokat megvalósítani. Ez a 3 település Érsekvadkert, Bercel, Drégelypalánk, ahol a legtöbb 
bűncselekményt követték el. Ennek érdekében plusz szolgálatot kellett ellátni ezeken a 
helyeken. Ennek vannak látható eredményei. 
A figyelmeztetések úgy gondolom, hogy nem mindig megfelelőek a bűnelkövetőkkel szemben, 
hiszen nem mindig érik el hatásukat.  Büntetés párti vagyok, ez hatásosabb.  
Az, hogy a garázdaság, gazdasági bűncselekmények ugyanolyan számot mutatnak, a véletlen 
műve. 
Gyalogos járőr szolgálat valóban kevés volt, mert a helyszínre hívások miatt nem mindig volt 
erre idő.  
47,6%-os eredményesség: új büntető eljárási törvény plusz feladatokat teremtett és tett 
kötelezővé a nyomozás során, melyek papírigényesek. Folyamatosan nőtt az ügyek száma, 
belassult az ügyfeldolgozás. Úgy gondolom, hogy a 47% ezzel a létszámmal megfelelő. A terhek 
egy főre nőttek.   
A Mikszáth Kálmán utcai ügy (késelés) kapcsán folyamatban van a büntető eljárás, a pénzváltó 
ellen elkövetett bűncselekmény megyei hatáskörben van. 
A Menekült szálló nem okozott különösebb bűncselekményszám növekedést. Valamilyen 
szinten azonban bele fognak szólni a város életébe. Az idáig elkövetett szabálysértéseknél, 
melyeket elkövettek, azonnal szabálysértési őrizetbe vettük őket. A Bíróság is rögtön az elzárás 
mellett döntött. Folyamatosan szemmel tartjuk őket.  
Igazgatás rendészetnél az, hogy az egyes szabálysértések átkerültek a közigazgatási területre, 
hatékonyabb feldolgozást fog eredményezni. Ezzel is próbáljuk a szabálysértések számát 
csökkenteni. 
Szombati napokra ki kell valamit találni. Elmúlt szombaton is megerősített szolgálat volt a 
városban, csak a járőröknek 5 garázdaságot sikerült megakadályozni. Biztos, hogy a városban 
szombati napokon nagyobb erőkkel kell koncentrálni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm, a válaszokat. A körzetekre beosztott gyalogos járőrök 
jelenléte nagyon fontos lesz. Nagyobb figyelem lesz, és jobban lehet alkalmazni a rendőri 
jelenléttel a hatékonyságot.   
 
Pulay László: Köszönöm a válaszokat. Legkisebb jogsértés sem maradhat szankció nélkül. 
Erre gondoltam a hétvégi események kapcsán is, hiszen az is bűncselekmény, hogy valaki a 
közúti forgalmat veszélyezteti azáltal, hogy kidobál az úttestre bizonyos tárgyakat. Ennek a 
végére kell járni. Nógrád Megyei akció terv kapcsán nem hallottam választ. Ez még csak egy 
tervezet? 
 
Révész Ákos: Ha majd megvalósul a városközpont rekonstrukció, akkor érdemes lenne 
elgondolkodni térfigyelő rendszer kiépítésén. Megkönnyítené a munkánkat, és visszatartó erővel 
bírna a fiatalok részére. Nagyon sok szolgálati órát vesz el, a volt határőr igazgatóság 
épületének őrzése.  
Az akcióterv kidolgozás alatt van megyei szinten. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A szombati napok tekintetében, ha intézkedni szeretnénk, akkor 
egy rendőrre van szükség, aki a jogkörénél fogva be tud lépni ebbe a folyamatba. Civilek nem 
tudják ilyen módon ezt a feladatot ellátni. Bizonyos területeken kamerák elhelyezése is fontos 
lenne, többek közt a határ mentén is.  
 
Lombos István: A feltett kérdések is minősítik a beszámolót. A most elhangzottak mindennek 
elmondhatóak csak kritikusnak nem. Bűncselekmény mindig is volt, van és lesz. Viszont az ellen 



lehet tenni, hogy ez minél kisebb számban forduljon elő. 6 főt, ami hiányzik, lehetőség szerint 
minél előbb pótolni kell. Remélem, hogy a 2012-es és 2013-as évben is hasonló eredmények 
lesznek. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönettel tartozunk a rendőrkapitányság munkájáért. Mindig is 
voltak és lesznek is problémák, amelyeket meg kell oldani. További sikeres munkát kívánunk! 
 
A polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2012.(II.23.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

8/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

     
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Pénzügyi osztály vezetőjét, munkatársait és Farkasné 
Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló asszonyt. 
6. alkalommal kerül sor a város 2011. évi költségvetésének módosítására. Ismerteti az 
előterjesztésben leírtakat. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán. 
 
Lombos István: 2011 nyarán az intézmények átadása során a megyei közgyűléssel vitába 
keveredtünk a 7. havi bérek kifizetésével kapcsolatban. 50M forintos nagyságrendű 
kötelezettséget rótt volna a közgyűlésre, melyet meg kellett volna előlegeznünk. Hogyan zárult 
ez az ügy? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Peres eljárás van folyamatban. Jelenleg még nincs kitűzve a 
tárgyalás időpontja. A megyei önkormányzat helyébe a kormányhivatal lép, tehát velük fogjuk 
ezt a pert végigvinni. Nincs benne a költségvetésben, mert nem lehet tudni mikor zárul le. 
 
Csach Gábor alpolgármester: 2012. évi költségvetésben van megemlítve, hogy az 
önkormányzat 60M forintos nagyságrendben több ügy kapcsán is perben áll, nemcsak a megyei 
intézmények tekintetében. Megyei intézmények vonatkozásában a Megyei Intézményi 
Központtal (MIK) egy kisebb peres ügy kapcsán, peren kívüli megegyezés jön létre. Ebben a 
kérdésben viszont nem engedheti meg a MIK vezetése, hogy a per ne menjen végig.  Valószínű, 
hogy ennek az lesz a vége, hogy valamilyen térítési igényt meg fogunk kapni. Áprilisban lesz az 
első tárgyalási forduló. Ami mellettünk szól, hogy pont a MIK-ek esetében is az utolsó havi 
béreket minden esetben az átvevő fenntartó finanszírozta. Valószínű, hogy e tekintetben a 
2012-es évben bevétellel számolhatunk, de ezt nem rakhatjuk bele 2012. évi költségvetésbe, 
hiszen meg kell várni a per eredményét. 
Az átadott intézmények költségvetése a mostani módosításnál a támogatásoknál jelenik meg. 
 



Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 
rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.25.) 

rendelete módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
4.) a) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési 

rendeletének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester elmondja a Pénzügyi Bizottság külön véleményét. Megkérdezi a 
Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán. 
 
Csach Gábor alpolgármester elmondja a Bizottságok által javasolt módosításokat. Lenne 2 
pontosítás is, melyeket szeretnék átvezettetni. A 2. §-nál lévő táblázat 9. sorában a 751.721-t 
751.725-re kell javítani, míg a 10.§ 9. bekezdésében a 2011. évet 2012. évre kell módosítani. 
Új határozati javaslat került kiosztásra a 2011. évi leltározás eredményével kapcsolatos, és a 
2011. évről szóló beszámoló elkészítésére vonatkozó vagyoni és leltározási alapelveket foglalja 
magába.  
Hosszú évek óta először (2002 óta nem volt ilyen év) sikerült a működési és fejlesztési 
kiadásokat egyensúlyba hozni. 5%-ra csökkent a működési hiány, mely a korábbi 10%-os 
szinthez képest jelentős. Ez jobban működtethető gazdálkodást segít elő.  A folyószámla 
állomány nem emelkedik, a záró folyószámla állomány 2010. év szintjén tudott elindulni 2012-
ben. Ennek 3 alapvető oka volt: egyrészt az átadott intézményekből eredően a hiány lecsökkent, 
másrészt az állami finanszírozásnak, elsősorban decemberben kapott ÖNHIKI-nek és egyéb 
támogatási összegeknek is költségcsökkentő hatása volt. Továbbá a helyi iparűzési adó 
visszaállt a 2009. évi szintre.  Év végén 85 M forintos többlet jött létre a legutóbbi költségvetés 
módosításának köszönhetően, mely a likviditási helyzetet jelentősen javította. Ez a jelentős 
működési hiánycsökkentés annak ellenére tervezhető volt, hogy 2%-os áfa emeléssel, 
minimálbéremeléssel, átadott intézményekkel kapcsolatos 60M forint normatíva visszafizetéssel, 
valamint SZJA bevétel vonatkozásában az országos átlagot meghaladó bevétel csökkenéssel 
számítunk. Jelentős tartalékkal rendelkezik az önkormányzat a működés tekintetében - ez 50M 
forintot jelent, és a helyi iparűzési adók tekintetében is. A költségvetés a jelenlegi törvényi 
szabályozásnak megfelelő intézményi körrel számol. 
 
Lombos István: A 2012. évi költségvetés végösszege 7,7Mrd forintot mutat. A 2010. évi több 
mint 10Mrd forint végösszegű. Miből ered ez a főösszeg változás? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Ez a költségvetés főösszege, melyben működés és fejlesztés is 
van. Az elmúlt évben sokkal nagyobb volt a fejlesztés. Az idei évre tervezett fejlesztési kiadások 
400-500M forinttal alacsonyabbak a múlt évihez képest. A többi döntően az átadott 
intézményekkel kapcsolatos bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódik. Ehhez társult még a 
tűzoltóság 300M forinttal. Ez a döntő oka az eltérésnek. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Részletes előterjesztés készült, melyből számszerűsíthető, hogy 
miből ered az eltérés.  Nagyon komolyan le van írva, hogy melyek a csökkentő tényezők. 
 



Juhászné Gajzinger Ágnes: 1,1Mrd forinttal kisebb az idei eredeti működési kiadásunk az 
elmúlt évi eredeti működési hiánynál, és 700M forinttal kevesebb a fejlesztés, mint ami a tavalyi 
évben volt. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottsági ülésen a Bizottság elismerését fejezte ki, hogy a jelenleg 
hatályos jogszabályok mellett a költségvetés elkészítői ilyen szintű anyagot tudtak összeállítani. 
Alpolgármester úr említette, hogy 2002 óta nem volt egyensúlyba a fejlesztési és működési 
hiány. 2006-ban 50M forint volt a fejlesztési hiány, a működési hiány csak 400M forint volt, 
vagyis a hiány sokkal alacsonyabb volt. 2011-ben kérdést tettem fel annak kapcsán, hogy az 
intézmények átadása 2011. június 30-val történhet, mert szorgalmi időben lehet csak 
intézményeket átadni. 2011-ben fenntartói változás volt. Az Egészségügyi és oktatási 
intézmények további átadására 2013. január 1-től kerülne sor, mely oktatási intézményeknél 
szorgalmi időszakot jelent. Ezt hogy lehet megtenni? 2012. évi költségvetésünk elfogadását 
nagymértékben befolyásolja azoknak az intézményeknek a sora, melyek állami tulajdonba 
kerülnek majd.  A működési és a fejlesztési hiány ilyen szintű csökkenését nem tudom 
értelmezni úgy, hogy elkezdődik a városközpont rekonstrukciója, vagy elkezdődnek azok a 
pályázati feladatok, melyek 2012-re tolódtak. Úgy gondolom, hogy a 2012. évi költségvetésnek 
nincs meg a megfelelő törvényi, rendeleti, pénzügyi háttere. Ennek értelmében a költségvetést 
nem tudom támogatni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Elnök úr arra hivatkozik, hogy nincs megfelelő törvényi háttér. A 
költségvetés összeállítását meghatározó feltételrendszer ki van emelve. 5 oldalon sorolja a 
külső gazdasági, környezeti hatást, az alapelveket az összeállításhoz, melyek szigorúan 
meghatározzák a 2012. évi költségvetésünket. A törvények alapján terveztük meg a 
költségvetést.  
 
Selmeczi Zoltán: A közoktatási törvény szabályozza, hogy a fenntartó mikor milyen döntéseket 
hozhat meg. Meghatározza, hogy az alapító okirat mely elemeit nem lehet szorgalmi időben 
módosítani, ez alól a fenntartói jogok átadása kivétel.  Az új köznevelési törvény sem szigorít 
ebben, tehát fenntartóváltás január 1-én megengedett. Egészségügyi ágazatban nincs ilyen 
korlát erre vonatkozóan. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Az, hogy az idei év fejlesztési kiadásaiba mi kerül be, az elmúlt 
évektől teljesen független. Tavaly nem volt aláírt szerződés a városközpont kapcsán, most van 
aláírt szerződés, abban meg van határozva a konkrét ütemezés. Törekedtünk arra, hogy ami az 
idén várhatóan megvalósítható feladat, az be legyen tervezve. A működési kiadások 
tervezésénél az elmenő intézmények elmúlt évi költségvetéseit vettük számba. Ez 1,3Mrd forint. 
Ennyivel kevesebb lenne a főösszeg. Azonban lettek kiadási többletek is, például a béremelés, 
áfa emelés, és a kórháznál is mások a bevételi viszonyok. Ennek lett a végeredménye, hogy 
1,1Mrd forinttal csökken a főösszeg. Forrás oldalról, ami bizonytalan, az a hosszú távú kilátások, 
és a 2013-tól életbe lépő jogszabályok. Ezeket a rendelkezéseket nem ismerjük. A többi teljes 
mértékben adott. Az Iparűzési adó bizonytalan. Végrehajthatóság szempontjából a tervezett 
költségvetés biztos lábakon áll. 
 
Csach Gábor alpolgármester. A csökkenés kapcsán az arányra gondoltam. Erre vonatkozóan 
elnök úr a 2006. év épp a legrosszabb példa, hiszen ez volt az első év, hogy először ugrott 
800M forint fölé ugrott a működési hiány, 54M forint volt a fejlesztés. A legnagyobb differencia 
ekkor volt a működési és fejlesztési hiány között az önkormányzat 20 éves működésében, ezt az 
évet az ön által vezetett testület fogadta el. Ez volt az az év, amikor a legkevesebb fejlesztés 
történt, a tervezett költségvetéshez képest. A 2012. évi koncepciót elnök úr is elfogadta 
novemberben. Az a költségvetés akkor 100M forintos eltéréssel ugyanúgy 7,7 Mrd forintos 



főösszegű volt, de a működési hiány nem 357M, hanem 545M volt, de nyilván egy szocialista 
képviselőtől senki sem vár el következetességet. December végén elfogadta az országgyűlés a 
költségvetést, tehát e tekintetben - a korábbi évekhez viszonyítva - javultak a költségvetés 
pozíciói a koncepcióhoz képest, és elmondható, hogy a költségvetés gazdasági körülményei is 
sokkal jobbak, mint novemberben, tehát a „megalapozottság” hiánya rossz érv az elutasításra. 
  
Lombos István: 2012. évi költségvetési koncepciót támogattam. Köszönőviszonyban sincs a 
mostani költségvetés a koncepcióval. Nem politikai indíttatásból vagyok szkeptikus a 
költségvetést illetően. Felelősséget érzek azért, hogy a város olyan költségvetést fogadjon el, 
mely megvalósítható, mely finanszírozza azokat az intézményeket, melyek még itt maradnak. A 
Képviselő-testület döntsön saját bölcsessége szerint. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmat Város Képviselő-testülete politikai testület, 
politikai szereplők vagyunk, ezt nem kell letagadni.  Ennek értelmében politikai döntés születik. 
Először a Bizottságok által javasolt módosításokról fogunk szavazni, melyek az ülés előtt 
kiosztásra kerültek. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító javaslatokat 
tartalmazó összesítést, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, a módosításokkal együtt, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2012.(II.23.) határozata 
a 2011. évi leltározás eredményéről 

 
Képviselő – testület utasítja a fenntartásában lévő intézmények vezetőit, hogy – különös 
tekintettel a 2011. decemberében lezárult leltározási folyamatra – a számviteli 
nyilvántartásukban a korábbi Képviselő – testületi döntéseknek megfelelő vagyoni elemeket 
szerepeltessenek, a 2011. évi beszámolójukat ennek megfelelően készítsék el. 
 
Határidő: 2012. március 10. 
Felelős: intézményvezető 

 
b) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatására a költségvetési évet követő 
három évben 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi, hogy van-e 



vélemény, javaslat a napirendi ponthoz. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ez bizonyítja, hogy a költségvetési főösszegek csökkenése, a 
kötelező állami feladatok önkormányzati körből való kikerülése nem jelent gazdasági hátrányt. 
Ez az önkormányzat hitelképességi korlátot bemutató éves költségvetési lehetőségét mutatja 
be. A közvetlen vagyonhoz kapcsolódik. Közvetlen vagyon elemekből, tulajdoni 
részesedésekből, vagyonértékesítésekből, saját adókból eredő bevételek arányában mutatja a 
hosszú távú fejlesztési és egyéb finanszírozási elkötelezettségeket. Korábban a törvény 75%-
ban mondta meg az eladósodottság mértékét, most ez 50%. A mostani törvény a korábbi 1 évre 
szóló kimutatás helyett 3 éves kimutatást ír elő. A jelenleg ismert eladósodottság szintje és a 
várható bevételek szintje alapján mutatja az összeget. Bevétel szinten minimális növekménnyel, 
míg kiadások tekintetében maximális összeggel számoltunk, így is bőven az 50% alatt maradna. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2012.(II.23.) határozata 
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületet az Áht. 29. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja 
meg:  

 
Saját bevételek összege: 
2012         725 000 e Ft 
2013         714 000 e Ft                     
2014         714 000 e Ft 
2015         716 000 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2012             55 004 e Ft   
2013           110 787 e Ft 
2014           149 009 e Ft 
2015           149 753 e Ft  
 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) 
bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 
„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 
egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2012. március 25. 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Mátyás Leventét, aki a Magyar Kultúra napja alkalmából 
2012. január 22-én a magyar kultúra lovagja címet kapta. Ismerteti életpályáját, munkásságát.  



Kiváló elismerés, gratulálunk a kitüntetéshez! Jó egészséget, és további sikeres, szép munkát 
kívánunk!  
 
Mátyás Levente: Köszönöm a jó kívánságokat. Nagyon örülök ennek az elismerésnek. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Javasolnám a Vodafone bázisállomás elhelyezéséről szóló 14/c.,  
a Szent György Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról szóló 
8., az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása 
időpontjának meghatározásáról szóló 12., valamint a a Balatonalmádi - káptalanfüredi tábor 
2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására és a 2012. évi térítési díjak 
megállapításáról szóló 18. napirendi pontok előre vételét, tekintve, hogy a napirendi pontban 
érintettek megérkeztek az ülésre. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a 14/c. napirendi pont előre vételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester, Pulay László és Siket Béla képviselők nincsenek jelen a 
szavazásnál.) 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a 8. napirendi pont előre vételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester, Pulay László és Siket Béla képviselők nincsenek jelen a 
szavazásnál.) 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a 12. napirendi pont előre vételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester, Pulay László és Siket Béla képviselők nincsenek jelen a 
szavazásnál.) 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a 18. napirendi pont előre vételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester, Pulay László és Siket Béla képviselők nincsenek jelen a 
szavazásnál.) 
 
5.) Előterjesztés Vodafone bázisállomás elhelyezésére  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Molnár Gábort, a Vodafone Magyarország Zrt. 
képviselőjét. 
 
Molnár Gábor: A Vodafone Magyarország Zrt. szeretné javítani Balassagyarmat Város 
ellátását, mind a hagyományos mobiltelefon szolgáltatás, mind pedig a harmadik generációs 
mobiltelefon szolgáltatás tekintetében. Legoptimálisabb megoldásként azt javasoljuk, hogy a 
Magyar Telekom Nyrt. által kiépített mobiltelefon adóállomás tornyán helyeznénk el az 
állomásunkat. A másik változat az lenne, hogy a Bajcsy Zsilinszky utca, és József Attila utca 
sarkánál lévő önkormányzat tulajdonában lévő BRG tornyon lenne elhelyezve az állomás. A 
Magyar Telekom tornyán egyszerűen elhelyezhetőek az állomás. Ez az állomás kettős célt is 
szolgálna. Ellátná a Balassagyarmat felé bekötő utat, valamint Balassagyarmat észak-nyugati 
részének teljes kül- és beltéri ellátását. A Bajcsy Zsilinszky utcánál elhelyezett állomásnál a 
tornyot meg kellene erősíteni. Ez csak Balassagyarmat észak-nyugati részének jó minőségű 
beltéri ellátását tudnánk biztosítani. Ajánlatunkat ennek megfelelően próbáltuk megtenni. 
Időközben megmérettük a T-Mobile állomását, a T- Mobil által elhelyezett berendezések az 



egészségügyi határérték szempontjából a lakóövezetben és a toronynál is a méréshatár alatti 
értékeket mutattak. Ha felhelyeznénk ezt az állomásunkat, a terhelés nem duplázódna meg, a 
tapasztalatok szerint egyharmadával, maximum felével növekedhet. Mindkét esetben egy 
meglévő infrastruktúrán telepítenénk fel állomásunkat.  
 
Orosz Bernadett: A határozati javaslat A) pontjához szeretnék hozzászólni. A Nádor utcai lakók 
már több helyen és több formában is ellenállásukat nyilvánították ki az állomás elhelyezése 
vonatkozásában, júniusra 70 aláírást gyűjtöttek össze. Levélben is megkeresték a Képviselő-
testület tagjait, és júniusban személyesen is képviseltették magukat.  Az ellenállás már a 
bázisállomás felállításánál is jelen volt. A tiltakozás két dolog miatt van. A teljesítménynövelés 
során felmerülhet az a kétely, hogy ennek egészségügyi kockázata van. Részt vettem a 
méréseken, nem lépte túl egyik érték sem a határértéket. A másik dolog, hogy 2001-ben egy 
szerződésmódosítás jött létre az önkormányzat és akkor még Westel között, melynek 9-espontja 
szerint az önkormányzat ígéretet tett az ott élők részére, továbbá a bérlő kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a teljesítményt nem növeli. Az 50W állítólagosan nem mérhető, és ha még egy 
antennát felhelyezünk, akkor elvileg nem adódik össze a sugárzás mértéke. Laikusként, hozzá 
nem értőként azonban vannak ennek kapcsán kételyeim. Fontos, hogy a Város bevételeit 
növeljük, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb a mi részünkről a lakók érdeke. Az A) 
változatot nem támogatom. 
 
Lombos István: Tudnak-e arról, hogy ilyen ellenállások voltak a torony felállítása kapcsán? 
Tud-e a Vodafone Magyarország Zrt. ezekről a problémákról? 
 
Molnár Gábor: Természetesen tudjuk, hiszen 1 éve állunk tárgyalásban az önkormányzattal ez 
ügyben. A Vodafone Zrt. üzleti szolgáltató, ennek értelmében az önkormányzattól 
versenylehetőséget szeretnénk kérni.  Új infrastruktúrát nem építenénk ki. Új torony nem jelenne 
meg, 3 antenna kerülne elhelyezésre, ez nem lenne észrevehető. Megmértük a T- Mobile 
állomását, az értékek a berendezés méréshatárát nem érték el. Az állomásunk elhelyezésével 
csekély értékkel növekedne ez a szint. 3 antennát helyeznénk fel, ezzel további értékcsökkenés 
nem fordulna elő. Tévhitek vannak ezzel kapcsolatban. Mobil telefonálni mindenki szeret. 
Balassagyarmaton nem áll rendelkezésre olyan számban magas infrastruktúra, melyek között 
válogatni lehetne. A meglévő magas infrastruktúrát kell használni. Szeretném, ha lehetőségünk 
lenne megfelelő szintű szolgáltatás biztosítására. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A Képviselő-testület tavaly novemberben döntött hasonló 
kérdésben. Ekkor olyan rendszert szándékoztak volna kiépíteni, melynek lényege, hogy 500m-
ként kis teljesítményű adók fedték volna le a várost. Akkor úgy döntött a testület, hogy csak 
magas építményeken engedélyezi ezt. 5 ilyen van a városban.  Jelenleg 2 szolgáltató van a 
városban teljes lefedettségben. Balassagyarmat Városa korlátozná a szabad versenyt, ha nem 
engedné be a városba a Vodafone-t. Nem tudunk ez elől elszaladni. Az A) alternatívát azért 
javaslom, mert vizuálisan kevesebb lakót és területet érint. A B) változat legalább kétszer annyi 
lakót érint. A szerződésben benne lesz, hogy az önkormányzat semmiféle kártérítési 
felelősséggel nem tartozik, minden kártérítési felelősség a szolgáltatót terheli. A határozatban 
szerepel, hogy ehhez még hozzá kell járulnia a T-Comnak. A szerződésmódosításban nem az 
van benne, hogy az önkormányzat, hanem, hogy a szolgáltató vállal teljesítménynövelés esetén 
garanciát.  Egyértelműen a szolgáltatóké a jogi felelősség. 1999 óta rengeteget fejlődött a 
mobilszolgáltatás. 
Előbb utóbb meg kell hozni a döntést. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 
A) alternatíva szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem 



szavazattal, és 2 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2012. (II.23.) határozata 
a Vodafone Magyarország Zrt –vel kötendő területbérleti szerződésről    

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő 376/4 hrsz-ú ingatlanon lévő -Magyar Telekom Nyrt által 
létesített- távközlési toronyra a Vodafone Magyarország Zrt. állomást telepítsen abban az 
esetben, amennyiben a Vodafone Magyarország Zrt. 2012. április hó 30. napjáig 
becsatolja a Magyar Telekom Nyrt. hozzájáruló nyilatkozatát. 

 
2.  A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 376/4 hrsz-ú területből (a Magyar 

Telekom Nyrt. részére bérbe adott terület északi oldalával határosan) 160 m2 területet a 
határozat mellékletét képező helyszínrajzon ábrázoltak szerint bérbe ad az alábbi 
feltételekkel: 
a) a bérleti szerződés időtartama csak határozott időre, a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött 

bérleti szerződés időtartamáig (2016. december 31-ig) szólhat, 
b) a terület bérleti díja 2012. március 01-től kezdődően 1.000.000.-Ft/év + áfa,  
c) az éves bérleti díj összege minden évben automatikusan, az előző évi fogyasztói 

árindexnek megfelelően változik, 
d) 2012. évre szóló bérleti díjat a Vodafone Magyarország Zrt. a bázisállomás 

beüzemelését követő 15 napon belül köteles megfizetni,  
e) 2013. évtől kezdődően a bérleti díjat a bérlő minden év március hó 31-ig egy 

összegben köteles  megfizetni, 
f) a bérleti jog megváltásának ellenértéke 3.000.000.-Ft + áfa, mely összeget Vodafone 

Magyarország Zrt, Balassagyarmat Város Önkormányzata részére 2012. évi bérleti díj  
megfizetésével egyidejűleg köteles átutalni, 

g) a bázisállomás telepítésével az elektromágneses teljesítménysűrűség nem haladhatja 
meg a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és 
elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 
63/2004.(VII.26.) ESzCsM rendeletben előírt határértékeket, ennek  igazolására a 
Vodafone Magyarország Zrt. az állomás beüzemelését követő 60 napon belül köteles 
sugárbiológiai méréseket végeztetni és az erről készített dokumentumot a bérbeadó 
részére megküldeni.  

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a fenti feltételek szerinti szerződés megkötésére. 
 
 
Határidő: szerződéskötésre: 2012. május hó 16. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
6.) Előterjesztés a Szent György Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító 

okiratának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
 



Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. megkérdezi Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán. 
 
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a az első határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Dr. Horváth László képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2012. (II. 23.) határozata 
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának 

módosításról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzata a 190/2011. (IX. 29.) határozatának 5/b.) pontjában 
kifejezett szándékának megfelelően a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 
127/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott, 216/2010. (X. 28.) határozatával módosított 
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. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 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 8. pontjának címe „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” 

szöveg helyett „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szövegre 
változik. 

 
c) Az alapító okirat 9. pontjának második bekezdése az alábbira módosul: 

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően folytatott szakképzés 

 
d) A z alapító okirat 12. pontjának harmadik bekezdése az alábbira módosul: 

 A szakképzésben résztvevő osztályok az adott szakképesítés 
megszerzéséhez szükséges, az Országos Képzési Jegyzékről szóló és az 
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. 
(IV. 22.) Korm. rendeletben, valamint az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben, 
37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben meghatározott évfolyamokkal 
működhetnek. 

 
e) Az alapító okirat 13. pontjában felsorolt TEÁOR kódok az alábbival egészül ki: 

 TEÁOR 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
 TEÁOR 8542 Felsőfokú oktatás 

 
f) Az alapító okirat 13. pontjában felsorolt szakfeladatok az alábbi tevékenységekkel 

egészülnek ki: 
 
 
 
 



 
TEÁOR  

 
Szakfeladat 

 
Szakfeladatszám 

 
TEÁOR 8532 

Emelt szintű szakközépiskolai 
felnőtt szakképzés 

853234 

Emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai 
oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 

 
853231 

 
TEÁOR 8559 

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 
szintű OKJ-s képzés 

855942 

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 
szintű OKJ-s képzés 

855943 

TEÁOR  
8542 

Felsőfokú szakképzés 854211 

 
g) Az alapító okirat 13. pontjában, „Az intézmény által az alaptevékenység körében 

ellátott középfokú nevelési-oktatási feladatok” alcím a következők szerint 
módosul: 

1. A harmadik bekezdés helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 Nappali rendszerű, érettségi vizsgára felkészítő 

szakközépiskolai oktatás egészségügyi és informatikai 
szakmacsoportokban 9-12. évfolyamokon 

2. A felsorolt feladatok az alábbiakkal egészülnek ki: 
 Nappali rendszerű, érettségi vizsgához kötött szakmai vizsgára 

felkészítő szakképzés  egészségügyi és informatikai 
szakmacsoportokban az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakképzési évfolyamokkal. 

 Felnőttoktatás keretében végzett elméleti és gyakorlati 
szakképzés 

 Felnőttképzés egészségügyi és informatikai 
szakmacsoportokba tartozó szakmákban 

 
h) Az alapító okirat 20. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének 

kinevezési rendje” szöveg helyett „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje” szövegre változik. 

 
2) Az alapító okirat fenti módosításai 2012. február 24-én lépnek hatályba. 
 
3) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti módosításokkal 

egybeszerkesztett, egységes alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges 
intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: 2011. február 29. 
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 

24/2012. (II. 23.) határozata 
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános 
Iskola 124/2009. (V.27.) határozatával elfogadott, 135/2010. (VII.14.), a 145/2011.(VII.15.), 
a 181/2011.(IX.29.) határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) Az alapító okirat bevezetőjében „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII: törvény, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet” helyébe „az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet” szövegrész lép. 

2.) Az alapító okirat 9. pontjának 2. francia bekezdésében „a szervezeti és működési 
szabályzatát” szövegrészt törli. 

 
3.) Az alapító okirat 11. pontjának címe „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” szöveg 

helyett „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szövegre változik. 
 
4.) Az alapító okirat 23. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje” 

szöveg helyett „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” szövegre változik. 
 
5.) Az alapító okirat 28. pontjának  „2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 2. hrsz. 1835/107, 5854 

m2 területű ingatlan” szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép „2660 
Balassagyarmat, Május 1. u. 2. hrsz. 1835/106, 13341 m2 területű ingatlan”.  

 
6.) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti módosításokkal 

egybeszerkesztett, egységes alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges 
intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: 2011. február 29. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
7.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra 

történő beíratása időpontjának meghatározására 
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2012. (II. 23.) határozata 
az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása 

időpontjának meghatározásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
nevelési-oktatási intézményekben az óvodába történő jelentkezés és a tanköteles 
tanulók első évfolyamra történő beíratásának idejét  

2012. március 29. (csütörtök) 800- 1700 óra 
2012. március 30.  (péntek) 800- 1700 óra 



2012. március 31. (szombat) 800- 1200 óra  
időpontokban határozza meg. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy csak a Balassagyarmat, 

Ipolyszög, Patvarc Óvodai Nevelési Társulás közigazgatási területén lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük 
egy háztartásban élő gyermekeit veheti fel az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, 
hogy az ipolyszögi, illetve a patvarci lakos gyermekeket mindaddig, ameddig a 
településen működő tagóvodában a létszámkeret arra lehetőséget ad kizárólag a 
községeken működő tagóvodákba lehet felvenni, a 2012. évi költségvetési rendeletben 
foglalt rendelkezések betartásával. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető 
 

3) A Képviselő-testület utasítja a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatóját, hogy a nevelési-
oktatási intézménybe csak a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Közoktatási Intézményi 
Társulás közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekeit 
veheti fel az általános iskolai osztályokba.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Görög Imréné igazgató 

 
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon 

tegye közzé és az érintett közoktatási intézmények vezetőit értesítse a döntésről.  
 

Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
5) A Képviselő-testület utasítja az érintett közoktatási intézmények vezetőit, hogy a 

rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodába 
jelentkezés és a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratása időpontjának 
nyilvánosságra hozataláról. 

 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető és Görög Imréné igazgató 
 

8.) Előterjesztés a Balatonalmádi - káptalanfüredi tábor 2011. évi működéséről szóló 
beszámoló elfogadására és a 2012. évi térítési díjak megállapítására 
Előterjesztő: Szondi György Alapítvány Kuratóriumának Elnöke 

 
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2012. (II. 23.) határozata 
a Balatonalmádi-káptalanfüredi tábor 2011. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról és a 2012. évi térítési díjak megállapításáról 
 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező, Balatonalmádi 0114/8 helyrajzi számú, tábor megnevezésű ingatlan 2011. évi 
működéséről szóló intézményvezetői beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a tábor 2012. évi igénybevételének térítési díjait az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

2. a.) A Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola diákjainak, 
közalkalmazottainak és az intézményből nyugdíjba vonult közalkalmazottaknak a térítési díj 
mértéke: 

 800.- Ft/fő/éj. 
A díjból  10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény, 
20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.  
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési 
díjat fizetni. 
 

2. b.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben tanuló 
diákoknak, közalkalmazottaknak és az intézményekből nyugdíjba vonult 
közalkalmazottaknak a térítési díj mértéke:  

1200.- Ft/fő/éj. 
A díjból 10-20 fő feletti csoportok esetén 10 % kedvezmény, 
20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható.  
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési 
díjat fizetni. 
 

2. c.) Nem Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 
tanulóinak, közalkalmazottainak a térítési díj mértéke:            
1600.- Ft/fő/éj 
 

A díjból 10-20 fős csoportok esetén 10 % kedvezmény, 
20 fő feletti csoportok esetén 20 % kedvezmény adható. 
A 20 fő feletti csoportlétszám esetén minden 20 fő után egy felnőttnek nem kell térítési 
díjat fizetni. 
 

2. d.) Egyéb felnőtt vendégek részére a térítési díj mértéke: 2000.- Ft/fő/éj 
 

 2. e.) 40 fő feletti csoportlétszám esetén a Szondi Alapítvány Kuratóriumának elnöke dönthet 
a kedvezmény mértékéről, mely nem lehet magasabb a fentiekben meghatározott 
díjtételek 30 %-ánál.   
 

2. f.) A szülővel, szülőkkel együtt üdülő, 6 éves kort be nem töltött gyermek, gyermekek után 
térítési díjat nem kell fizetni.  

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az önkormányzat fenntartásában 

működő nevelési-oktatási intézményeket 2012. február  29-éig írásban értesítse. 
 

Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 



9.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának, 
valamint Szervezeti és Működési szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e vélemény, kiegészítés a napirendi pont kapcsán. 
 
Lombos István: Itt van az első olyan törvényi szabályozás, mely minket is érint. Az 
önkormányzati törvény várhatóan megszünteti majd a kisebb településeken a hivatalokat. 
Balassagyarmat Városának külön kell választani az önkormányzati hivatalt és a polgármesteri 
hivatalt. Ennek semmi realitása nincs, ez minden, csak nem az önkormányzatiság 
normalizálása. 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Nincs olyan, hogy önkormányzati és polgármesteri hivatal. Arról van 
szó, hogy különvált az önkormányzat és polgármesteri hivatal. Két jogi személyről van szó. A 
polgármesteri hivatal a mostani költségvetési törvényben is külön költségvetési szervként 
szerepel. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2012.(II.23.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Polgármesteri Hivatalának - 135/2009.(V.27.) határozattal jóváhagyott és a 184/2011.(IX.29.), és 
a 223/2011.(X.29.)  számú határozatokkal  módosított – alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
  
1. Az alapító okirat bevezetőjében „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” 

szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szövegrész 
lép. 
 

2. Az alapító okirat 8. pontjában „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” szövegrész 
helyébe „Gazdálkodási besorolása” szövegrész lép. 

 
3. Az alapító okirat 9. pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól” szövegrész 

helyébe a „nemzetiségek jogairól” szövegrész lép. 
 

4. Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt, 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok közül az 
alábbi szakfeladatokat törli: 

 
421100  Út, autópálya építése 
422100  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429100  Vízi létesítmény építése 
429900   Egyéb m.n.s. építés 
493901  Távolsági közúti személyszállítás 
522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 



682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000  Állategészségügyi ellátás 
773000  Egyéb, gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
813000  Zöldterület-kezelés 
841127  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902  Központi költségvetési befizetések 
842521  Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás 
842531  A polgári védelem ágazati feladatai 
854234  Szociális ösztöndíjak 
856000  Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
882000  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111  Rendszeres szociális segély 
882112  Időskorúak járadéka 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115  Ápolási díj alanyi jogon 
882116  Ápolási díj méltányossági alapon 
882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119  Óvodáztatási támogatás 
882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122  Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201  Adósságkezelési szolgáltatás 
882202  Közgyógyellátás 
882203  Köztemetés 
889931  Családi pótlék 
889932  Gyermekgondozási segély 
889933  Gyermeknevelési támogatás 
889934  Anyasági támogatás 
889942  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301  Civil szervezetek működési támogatása 
890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890506  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931301  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
960301  Hadisírok létesítése, gondozása 
960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 
 



5. a.)  Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt, 841116 szakfeladat elnevezésénél az  
„Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek” szövegrész helyébe „Országos és helyi  nemzetiségi 
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” szövegrész lép.  
 

 b.) Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt, 841126 szakfeladat elnevezésénél az 
„Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 
szövegrész helyébe „Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” 
szövegrész lép.   

 
 c.)  Az alapító okirat 10. pontjában felsorolt, 2010. január 1-től hatályos szakfeladatokat az 

alábbi szakfeladatokkal egészíti ki: 
„692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
 841173 Statisztikai tevékenység” 

 
6. Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„19.) A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 

 A vagyonnal való gazdálkodás során az Ötv. IX. fejezet vonatkozó 
rendelkezései, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. törvény rendelkezései szerint kell 
eljárni.” 

 
7. Az alapító okirat 20. pontja kiegészül az alábbi d-g.) pontokkal: 

 
„d.) KSH statisztikai számjele.  15450346-8411-321-12 
  e.) KSH területi számjele:   1213657 
  f.) Számlavezető pénzintézet: OTP Bank RT. Balassagyarmat 
  g.) Bankszámlaszám:   11741017-15735272” 

 
8. Az alapító okirat dátum előtti utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Az alapító okiratban foglaltakat az államháztartás végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. §-a szerint részletezni kell az irányító szerv által 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban.” 

 
9. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 
       Határidő: 2012. február 29.   
       Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
9 igen és 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYAMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2012.(II.23.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 



 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Polgármesteri Hivatalának - 18/2010.(I.26.) határozattal jóváhagyott és a 95/2010.(V.26.), a 
32/2011.(III.31.) és a 219/2011.(X.28.) számú határozatokkal módosított – Szervezeti és 
Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 
  
1. Az SZMSZ bevezetőjében az „államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 

Korm. rendelet 20. §-ában” szövegrész helyébe az „államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 13. §-
ában” szövegrész lép. 

 
2. a.)  Az SZMSZ I. fejezet 2. pont  „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 1.)  pontjában a 

„nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól” szövegrész a „nemzetiségek jogairól” 
szövegrészre módosul. 

 
 b.) Az SZMSZ I. fejezet 2.pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 9.) pontja, a Városi 

főépítész feladatai az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
  „g.) ellátja a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, valamint a 

Gondnokság irányítását.” 
 
 c.) Az SZMSZ I. fejezet 2. pont „A Hivatal jogállása, irányítása” alcím 10.) pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 
  „10.) A Hivatal létszáma 90 fő, a Hivatal szervezeti egységeinek létszámát 

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje tartalmazza.” 
 
3. a.)  Az SZMSZ I. fejezet 3. pont „A Hivatal alaptevékenysége” alcím 1.) alpont első 

mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A Hivatal az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban és az 
ügyrendben meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, 
jogszabályokon alapuló állami feladatokat, valamint a helyi önkormányzat és a 
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatokat alaptevékenységként látja el, az alapító általános felügyelete mellett.” 
 

 b.) „A Hivatal alaptevékenysége” alcím 1.) alpont második mondatában a „cigány 
kisebbségi” szövegrész helyébe a „roma nemzetiségi” szövegrész lép. 

 
4. A Képviselő-testület „A Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 2010. 

január 1-től hatályos szakfeladatok közül az alábbi szakfeladatokat törli: 
 
421100  Út, autópálya építése 
422100  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429100  Vízi létesítmény építése 
429900   Egyéb m.n.s. építés 
493901  Távolsági közúti személyszállítás 
522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000  Állategészségügyi ellátás 
773000  Egyéb, gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
813000  Zöldterület-kezelés 



841127  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902  Központi költségvetési befizetések 
842521  Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás 
842531  A polgári védelem ágazati feladatai 
854234  Szociális ösztöndíjak 
856000  Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
882000  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111  Rendszeres szociális segély 
882112  Időskorúak járadéka 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115  Ápolási díj alanyi jogon 
882116  Ápolási díj méltányossági alapon 
882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119  Óvodáztatási támogatás 
882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122  Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201  Adósságkezelési szolgáltatás 
882202  Közgyógyellátás 
882203  Köztemetés 
889931  Családi pótlék 
889932  Gyermekgondozási segély 
889933  Gyermeknevelési támogatás 
889934  Anyasági támogatás 
889942  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301  Civil szervezetek működési támogatása 
890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890506  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931301  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
960301  Hadisírok létesítése, gondozása 
960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 
 

5. a.) A „Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 841116 szakfeladat 
elnevezésénél az „Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” szövegrész helyébe „Országos és helyi 
nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” 
szövegrész lép.  



 b.) A „Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 841126 szakfeladat 
elnevezésénél az „Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” szövegrész helyébe „Önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége” szövegrész lép.   

 
 c.)  A „Hivatal alaptevékenysége” alcím 2.) alpontjában felsorolt, 2010. január 1-től 

hatályos szakfeladatokat az alábbi szakfeladatokkal egészíti ki: 
„692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
 841173 Statisztikai tevékenység” 
  

 
6. „A Hivatal alaptevékenysége” alcím 3.) alpontja hatályát veszti. 

 
7. Az SZMSZ I. fejezet 4. pontja, „A Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv” 

alcím és rendelkezése hatályát veszti. 
 
8. Az SZMSZ I. fejezet 5. pontja, „A Hivatal jelzőszámai” alcím 1.) alpont f.) pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
„f.) Számlaszám:   11741017-15735272” 
 
 

9. A Képviselő-testület a II. fejezet 1. pontja, „A Hivatal szervezete és működése” 2.) alpontját 
az alábbiak szerint módosítja: 
a.)  A ca.) pontját hatályon kívül helyezi. 
b.)  Az i.) pontját az alábbi ponttal egészíti ki: 

„ia.) Gondnokság” 
 

10. Az SZMSZ II. fejezet 10. pontjának alcímében a „kisebbségi önkormányzatok” szövegrész 
helyébe „nemzetiségi önkormányzatok” szövegrész, a rendelkezésben a „cigány 
kisebbségi önkormányzatainak” szövegrész helyébe „roma nemzetiségi 
önkormányzatainak” szövegrész, a „kisebbségi önkormányzatokkal” szövegrész helyébe 
„nemzetiségi önkormányzatokkal” szövegrész lép. 
 

11. Az SZMSZ II. fejezet 12. pontjában a „továbbá Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóságára” szövegrész hatályát veszti.  

 
12. a.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pont „Elemi beszámoló készítésének szabályai” alcím 1. 

alpontjában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe „Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium”,  a „K11 programmal” szövegrész helyébe „KGR 
rendszerrel” szövegrész lép. 
 

 b.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pont „Elemi beszámoló készítésének szabályai” alcím 2. és 3. 
alpontjában a „Polgármesteri Hivatal és a felügyelete” szövegrész helyébe az 
„Önkormányzat irányítása”, a „felügyeleti” szövegrész helyébe pedig az „irányító” 
szövegrész lép. 

 
c.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pont „Elemi beszámoló készítésének szabályai” alcím 3. 

alpontjában az éves költségvetési beszámoló részeinél a c.) pontból az „előirányzat 



maradvány kimutatás, vállalkozási maradvány-kimutatás” szövegrész hatályát 
veszti. 
 

d.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pontjának 5.) alpont i.) pontjában a „K11 program” szövegrész 
helyébe a „KGR rendszer” szövegrész lép. 
 

e.) Az SZMSZ II. fejezet 13. pontjának 7. alpontja hatályát veszti. 
 
 
13. a.) Az SZMSZ II. fejezet 14. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az évközi információszolgáltatási kötelezettséget az Ávr. 169. §-a „Időközi 
költségvetési jelentés” és az Ávr. 170. §-a „Időközi mérlegjelentés” szabályozza. 

 
 b.) Az SZMSZ II. fejezet 14. pont 1. alpontja helyébe az alábbi 1. alpont lép: 
 „1.  Az időközi költségvetési jelentést a  települési  és a nemzetiségi önkormányzat 

az Ávr-nek megfelelően a költségvetési év I-III. hónapjáról április 20. napjáig, 
az I-VI. hónapjáról július 20. napjáig, az I-IX. hónapjáról október 20. napjáig, az 
I-XII. hónapjáról a tárgyévet követő év január 20. napjáig küldi meg a Magyar 
Államkincstár Megyei Igazgatóságának. 

 Az intézmények a benyújtási határidőt öt nappal megelőzően teljesítik az 
információszolgáltatást a fenntartó felé. 
Az időközi költségvetési jelentést a KGR rendszer segítségével kell ellenőrizni 
a belső tartalmi összefüggések tekintetében. 
A kiemelt előirányzatokat az aktuális költségvetési rendelethez egyeztetni 
kell.” 

 
c.) Az SZMSZ II. fejezet 14. pont 2. alpontja helyébe az alábbi 2. alpont lép: 

„2. A költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként 
– a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó 
nyilvántartásokból összeállított – időközi mérlegjelentést készít. 

 Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedéves követő hónap 20. napjáig, a 
negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet 
követő 40 napon belül, az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának 
határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani. 

 Az intézmények a benyújtási határidőt öt nappal megelőzően teljesítik az 
információszolgáltatást a fenntartó felé. 
Az időközi mérlegjelentést a KGR rendszer segítségével kell ellenőrizni a belső 
tartalmi összefüggések tekintetében.” 
 

14. a.) Az SZMSZ II. fejezet 15. pontja 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A gazdasági szervezet vezetője a pénzügyi osztályvezető.” 

 
b.) Az SZMSZ II. fejezet 15. pontja, a Humánpolitikai vezető szövegrészt követően az alábbi 

szöveggel egészül ki: 
 …. munkaerő és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok Humánpolitikai Vezető, 

„képviselő-testület működésével és a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 
Önkormányzati és Szervezési Osztály.” 

 
15. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozatnak Balassagyarmat 

Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 



10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti közzétételéről és az SZMSZ 
egységes szerkezetbe történő foglalásáról. 

 
       Határidő: 2012. február 29.  
       Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek 

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

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 

11.) Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 
19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 8/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete 
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 19/2011.(IV.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
12.) Előterjesztés együttműködési megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy ha televíziós 
tevékenységre biztosítunk keretet, akkor miért nem a saját televíziónknál tesszük ezt. Ennek az 
volt az oka, hogy amikor januárban elindult az előkészítés, a vonatkozó kormányrendeletben 
nem volt benne az, hogy önkormányzati nonprofit kft is pályázhat. Azóta ezt orvosolták. A 
keretszámot lecsökkentettük, és fele - felére kötjük meg a megállapodást a két televízióval. 
Jelenleg egyébként 97 közfoglalkoztatott van a városban a különböző intézményeknél. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottsági ülésen szóvá tettem, hogy miért kedvesebb az Ipoly 



televízió, mint a városi televízió. Az önkormányzat 20M forint támogatást ad a városi tv 
működéséhez, ami azonban a műsor színvonalán nem látszik. Kezdeményezem, hogy a városi 
tv költségvetésének felhasználásáról készüljön egy kimutatás. Érdekel az is, hogy az Ipoly tv 
miből működik?  
Az előterjesztésben úgy szerepelt, hogy 8 fő közfoglalkoztatott menne az Ipoly televízióhoz. 
Most 4 fő menne Ipoly tv-hez, 4 a városi tv-hez. Azt nem tudom, hogy az Ipoly tv 
műsorstruktúrája, műsorszínvonala mennyiben fog javulni a plusz 4 fő alkalmazásával. 
Egyébként támogatom a közhasznú foglalkoztatást.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Évente 2-3 alkalommal kerül a Gyarmati Média Kft beszámolója a 
Képviselő-testület elé. Tudomásom szerint legutóbb egyhangúan elfogadtuk a beszámolót. 
Van felügyelő bizottság is, aki beszámol a városi televízió tevékenységről. Természetesen 
képviselő úrnak joga van ahhoz, hogy a kft működésébe személyesen is betekintsen. 
A 3 pillér, ami a közfoglalkoztatásról szól, több dolgot takar. Országos közmunkaprogramban, 
önkormányzati közmunkaprogramokban, és kistérségi mintaprogramokban vesznek részt az 
emberek.  
Kis- és középvállalkozások is nyújthatnak be támogatást, ha közfoglalkoztatottat szeretnének 
alkalmazni. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Amikor a Képviselő-testület a városi televíziót kft-vé alakította, 
akkor az első Kft vezetés idején úgy gondolta a testület, hogy kevesebb pénzből fog 
gazdálkodni. Ennek eredménye az lett, hogy majdnem csődbe ment a cég. Akkor állt helyre a 
televízió működése, amikor a támogatás összege felment a 26M forintra. 2005-ben 28M forint 
volt a televízió és alapítvány támogatása. 2012-ben is 28M forint szerepel. 6 éve nincs 
támogatás emelés a televíziónál. A színvonalon ez meg is látszik, ezzel egyet értek. 
Tavaly is volt közfoglalkoztatott a városi tv-nél.  
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 
első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

29/2012. (II. 23.) határozata 
az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok Egyesületével megkötendő együttműködési 

megállapodás elfogadásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ipoly-völgyi Közösségi 
Televíziósok Egyesületével megkötendő együttműködési megállapodást a mellékelt 
tartalommal elfogadja.  

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési 

megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.  
 

Határidő:  2012. február 25. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
          Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
     



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

30/2012. (II. 23.) határozata 
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft - vel megkötendő együttműködési 

megállapodás elfogadásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média 
Kommunikációs Nonprofit Kft - vel megkötendő együttműködési megállapodást a 
mellékelt tartalommal elfogadja.  

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési 

megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.  
 

Határidő:  2012. február 25. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

          Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
13.) Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület, 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.  
 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2012.(II.23.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

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

közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 13/2012.(I.26.) határozatának (továbbiakban: 
határozat) módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

 A közbeszerzési terv II.1 pontjában a „Kbt. III. Rész szerinti, meghívásos eljárás” 
„Kbt. III. Rész szerinti, nyílt eljárásra” módosul. 

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

 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
14.) Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók 

módjára behajtandó köztartozások beszedésének elősegítéséről szóló megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont vonatkozásában. 
 
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 



melyez a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2012. (II.23.) határozata 
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 

köztartozások beszedésének elősegítéséről szóló megállapodás megkötésére 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr Balla Zoltán Végrehajtói 
Irodával megkötendő együttműködési megállapodást a mellékelt tartalommal elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési 
megállapodás aláírásához szükséges feladatok elvégzésére.  
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
15.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek 

mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

   
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont 
kapcsán. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Lombos István korábbi kritikájára most lehet válaszolni. Itt van 
haszna annak, hogy különválik az önkormányzat és polgármesteri hivatal. Új adószámot kapott 
az önkormányzat, amely lehetővé tette, hogy az önkormányzat adómentességet kapjon 
bizonyos tevékenységek tekintetében. A lakásbérlemények kapcsán az Áfa összegével 
csökkenteni tudjuk a bérleti díjak összegét. Azoknál a lakásoknál, ahol közös költség problémák 
vannak, előre tudtunk lépni, nem terheli sem az önkormányzatot, sem a lakót többletkiadásként 
a rájuk eső közös költségteher. 182 bérlőnk van, és ebből 90 család 25%-kal kevesebb bérleti 
díjat kell, hogy fizessen, és a maradék 90 családnak ugyanolyan összegű bérleti díjat kell fizetni, 
mint 2009-ben.  
Ezen kívül van néhány pontosítás, amit tartalmaz a rendeletmódosítás.  
 
Lombos István: Örülök ennek a változásnak. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 

21/2004. (VI. 30.) számú rendelet módosításáról 
    (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

16.) Vagyoni ügyek 
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 

file://iovkbgy253/phiv/web/rendelet/15-07.doc


Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2012. (II.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 1582/A/3 hrsz-ú 

nem lakás céljára szolgálóhelyiség bérbeadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fespizz Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (Vác, Zrínyi M. u. 13/B fsz. 1. adószám: 11210492-2-13) által benyújtott 
bérbevételi ajánlata alapján bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti 
1582/A/3 hrsz-ú 333 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget az alábbi 
feltételekkel: 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év április hó 01. napjától 
2015. év március hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség kezdő éves bérleti díja  3.600.000.-Ft +áfa, 
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi 

bérleti díjnak megfelelő összeg, 1.143.000.-Ft befizetésének a szerződés 
megkötése előtti igazolása, 

d) a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről 
szóló 15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint, 

e) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás 
alapján fizeti, 

f) a helyiségben beruházás, felújítási munka előzetes költségvetés és az 
önkormányzat hozzájárulása alapján végezhető, 

g) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel 
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti 

szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2012. március 5. 
 
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 9. fsz. 1. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2012. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Madách liget 9.  fsz. 1. ajtószám alatti 

 lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 
Madách liget 9. fsz. 1. ajtószám alatti 26 m2 alapterületű, egy szobás komfortos 



komfortfokozatú lakást - jelenlegi megtekintett állapotban - nettó 1.900.000.- Ft-ért Vas – 
Borosi Martina (szül: Vas – Borosi Martina; Salgótarján, 1985. 06. 08.; an: Orosz Margit) 
részére – amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával - elidegeníti. 
 
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

(2)  A Képviselő – testület a Gamesz által, a lakás lakhatóvá tétele céljából elvégzendő 
munkákra benyújtott költségvetés alapján a költségekből 344.400.-, azaz 
háromszáznegyvennégyezer – négyszáz forintot, mint a lakás volt bérlője által el nem 
végzett és a bérlőt terhelő munkák ellenértékét Kardos Ivettre (Balassagyarmat, 1985. 
01. 08.; an.: Baranyi Aranka) -  áthárít. 
 

(3) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 238/2011. (XI. 24.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

(4) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a Magyar Állam képviseletében eljáró szerv elővásárlási jogára való felhívásá- 
  ra 2012. március 15.  

az adás-vételi szerződés megkötésére: 2012. május 31. 
a költségek áthárításának kezdeményezésére: 2012. március 31. 
 

      Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
 
17.) Lakásügyek 

a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló 
lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, miszerint a 
határidőnél az első sorban „a felújítási munkák megrendelése” szövegrész helyébe „a minimális 
lakhatóvá tételi munkák megkezdésére” szövegrész kerüljön beépítésre. 
  
A polgármester vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2012. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 
Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti, 1474/A/5 hrsz-ú 44 m2 alapterületű – kettő 
szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba WC-vel, tároló (fáskamra), helyiségekből álló –
komfortos komfortfokozatú lakást Botos Géza (szül.: Botos Géza; Balassagyarmat, 
1954. 07. 29.; an.: Oláh Mária) és Botos Gézáné (szül: Szabó Erzsébet; 
Balassagyarmat, 1955. 07. 01.; an.: Berki Mária) részére határozott időre 2012. 
május 1-től 2013. március 31-ig használatba adja. 



 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
 
Határidő: a minimális lakhatóvá tételi munkák megkezdésére 2012. március 31. 

     a jogcím nélküli lakáshasználók áthelyezésére: 2012. május 1. 
      a lakáshasználati szerződés közjegyző előtt történő megkötésére: 2012. május 1. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
     
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2012. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítéséről 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 272/2011. (XII. 
21.) számú határozatára, a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan elbontásának 
előkészítésével kapcsolatosan, annak kiürítésére vonatkozóan az alábbiakat rendeli el: 

a) A fsz. 1. ajtószám alatti lakásra Kiss Lászlónak a 2012. március 31-én lejáró lakásbérleti 
szerződését nem hosszabbítja meg. Amennyiben a lakást 2012. április 30-ig nem adják 
vissza Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint tulajdonos részére, akkor a 
kiürítésre vonatkozó végrehajtási eljárást 2012. május 15-el megindítja. 

b) A fsz. 4. ajtószám alatti lakásban élő Baranyi Dezsőné elhelyezését kezdeményezi a 
Szent Erzsébet Bölcsöde és Idősek Otthonában – amennyiben annak feltételei 
fennállnak - 2012. április 1-től. Amennyiben Baranyi Dezsőné az Idősek Otthonában 
történő elhelyezéssel nem él, akkor 2012. április 15-el megindítja a lakás kiürítési 
eljárását, illetve a lakásra fennálló tartozások jövedelemből történő letiltását 
kezdeményezi. 

c) A fsz. 5. ajtószám alatti lakásban élő Botos Géza és Botos Gézáné jogcím nélküli 
lakáshasználókat 2012. május 1-el áthelyezi a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. 
ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakásba. A lakáshasználókkal határozott 
időtartamra 2013. március 31-ig közjegyző előtt lakáshasználati szerződést köt. (A 
lakásba Botos Gézán és Botos Gézánén kívül csak jelenleg is velük élő négy unokájuk 
költözhet). Amennyiben nem költöznek át az önkormányzat által felkínált lakásba, akkor 
2012. április 15-el kiürítésre vonatkozó végrehajtási eljárást megindítja, illetve a lakásra 
fennálló tartozások jövedelemből történő letiltását kezdeményezi. 

d) A fsz. 6. ajtószám alatti lakásban élő Strihó Jánost felszólítja, hogy a lakást 2012. 
március 31-ig kiürítve hagyja el. Amennyiben ez az adott határidőig nem történik meg, 
akkor 2012. április 15-el a kiürítésre vonatkozó végrehajtási eljárást megindítja, illetve a 
lakásra fennálló tartozások jövedelemből történő letiltását kezdeményezi. 



e) A fsz. 7. ajtószám alatti lakásra Virág Rihárd és Virágné Buzás Nikoletta 2012. március 
31-én lejáró lakásbérleti szerződését nem hosszabbítja meg, mert a közjegyzői okiratban 
foglaltakat nem tartották be, nem voltak együttműködőek a fizetési hajlandóság 
tekintetében. A gyermekek érdekében hatósági intézkedést kezdeményez, illetve a 
lakásra fennálló tartozások jövedelemből történő letiltására a jogi eljárást megindítja. 

 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Az 1. a) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15. 
 a végrehajtási eljárás megindítására 2012. május 15. 
 
  Az 1. b) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15. 
   az idősek otthonában történő elhelyezésre 2012. április 1. 

  a bírósági eljárás megindítása a kiürítésre, illetve a  
  tartozások jövedelemből történő letiltására 2012. április  15. 

 
  Az 1. c) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15. 

a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti  
lakásba történő áthelyezésre 2012. május 1. 

  a lakáshasználati szerződés közjegyző előtt történő  
  megkötésére 2012. május 1. 

   végrehajtási eljárás megindítására 2012. május 15. 
a bírósági eljárás megindítása a tartozások jövedelemből történő 
letiltására 2012. május  15. 

 
 Az 1. d) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15. 
   a végrehajtási eljárás megindítására 2012. április 15. 

a bírósági eljárás megindítása a tartozások jövedelemből történő 
letiltására 2012. április  15. 

 
  Az 1. e) pont tekintetében a kiértesítésre 2012. március 15. 

hatósági intézkedés kezdeményezésére (a gyermekek érdekében) 2012. 
április 15. 

   a bírósági eljárás megindítása a kiürítésre, illetve a  
   tartozások  jövedelemből történő letiltására 2012. április 15.   
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 1. em. 3. ajtószám alatti üresen álló 

lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2012. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 



 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú 
lakást szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó 
feladatok ellátása érdekében:  
 
Dr. Králik Zoltán (sz: Budapest; 1974. 04. 18.; an: Nagy Márta) általános orvos – 
pszichiáter szakorvos részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2012. április 1-től 
kezdődően 2014. március 31-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - 
Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.   
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 

(2) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 240/2011. (XI. 24.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: A kiértesítésre: 2012.március 15. 
                  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
d) Előterjesztés Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41.B. 1. em. 4. ajtószám alatti üresen álló 

lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2012. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.  41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) 
rendelet 9. § alapján a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti 
109 m2 alapterületű összkomfortos lakást határozott időre 2012. március 1-től kezdődően 
2017. március 31-ig szociális alapon bérbe adja Molnárné Molnár Krisztina (szül.: Molnár 
Krisztina; 1977.; an.: Horváth Zsuzsanna) és Molnár György (szül: Molnár György; 1974.; 
an.: Cserni Éva) részére. 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 

2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 238/2011. (XI. 24.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre: 2012. március 1.  
       A lakásbérleti szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. március 1. 



 A lakáselőtakarékossági szerződés megkötésére, és annak hitelt érdemlő módon 
történő igazolására 2012. március 15. /a leendő bérlő feladata/ 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
18.) Előterjesztés egy alapfokú gyógypedagógiai osztály indítási lehetőségének 

megvizsgálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Nagyon remek, részletes előterjesztést kaptunk. Olyan 
osztályokba kellene ezeket a gyerekeket elhelyezni, ahol sokkal több idő jutna a nevelésükre. 
Megpróbáljuk ezt a lehetőséget körül járni. 
 
Dr. Horváth László: Attól tartok, hogy ebbe az osztályba csak roma származású gyerek 
kerülne. Ezt próbáljuk megakadályozni, mert ez szegregáció. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ezt még nem tudhatjuk. A patvarci utcai iskola egykori tanulóit 
nézve nem egészen így van. 
 
Pulay László: Nem csak ezek a gyerekek jönnének. Jelenleg is tudok olyan gyerekről, akinek 
Vácra kell járni, mert nincs itt ilyen tagozat. Nem roma származású. Van erre igény. 
 
Dr. Horváth László: Én nem ezt feltételeztem, csak erre is figyelni kell. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2012. (II. 23.) határozata 
egy alapfokú gyógypedagógiai osztály indítási lehetőségének megvizsgálásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, 

hogy meg kívánja vizsgálni egy, a Kiss Árpád Általános Iskola intézményi keretei között 
induló gyógypedagógiai osztály megszervezésének lehetőségét. Az esetleges későbbi 
döntések megalapozása érdekében a Képviselő-testület az abban érintettek számára az 
alábbi feladatok végrehajtását jelöli ki: 

a) Az intézmény vizsgálja meg, hogy milyen konkrét személyi, tárgyi, valamint 
szakmai feltételei, óraszámszükséglete, elhelyezési lehetősége van a 
gyógypedagógiai osztálynak az intézményen belül. 
 
Határidő: 2012. március 15.  
Felelős:   Görög Imréné igazgató 
 

b) Gyógypedagógusok, pedagógusok bevonásával, szakmai érvek 
megfogalmazásával készüljön javaslat az intézmény részéről arra vonatkozóan, 
hogy indokoltnak tartják-e, illetve milyen típusú sajátos nevelési igényű tanulók 
számára javasolják a külön gyógypedagógiai osztály megszervezését. 

  
Határidő: 2012. március 31.  



Felelős:    Görög Imréné igazgató 
 

c) Határozza meg az intézmény, hogy milyen tanulói létszám tervezhető és tartható 
fenn rövid- és középtávon egy önálló gyógypedagógiai osztály esetében. 

 
Határidő: 2012. március 31.  
Felelős:    Pálinkás Zoltánné óvodavezető, Görög Imréné igazgató 

 
d) A várható kiadások és bevételek számbavételével készüljön költségterv a 

gyógypedagógiai oktatási feladat ellátásához kapcsolódóan.  
 

Határidő: 2012. április 15.  
Felelős: Humánszolgáltatási Osztály, Pénzügyi Osztály vezetői 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában 

meghatározott feladatok végrehajtását követően, a konkrét számok ismeretében, 
kezdeményezzenek egyeztetést a Nógrád Megyei Kormányhivatal Megyei 
Intézményfenntartó Központjának vezetőjével a sajátos nevelési igényű tanulók 
tankötelezettsége teljesítésének nyugat-nógrádi térségben történő megnyugtató 
megoldása érdekében. 

 
Határidő: 2012. április 15.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az érintett közoktatás intézmények vezetőit 

értesítse a döntésről. 
 

Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

19.) Előterjesztés az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó étkeztetés 
optimalizálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: A 2. határozati javaslathoz van egy módosítás, melynek oka, 
hogy változnak az általános iskolai és középiskolai fenntartói feladatok. Jelen pillanatban a 
kórház látja el az óvodai étkeztetést. Mivel a kórház elkerül az önkormányzattól, ezért bizonyos 
feladatokat meg kellett cserélni. Az óvodai étkeztetést a mostani tankonyhánk fogja majd ellátni. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Az előterjesztésből kiderül a gamesz konyha kapcsán, hogy a középiskolai 
étkeztetést integráljuk be, és a szociális étkeztetés is ide fog tartozni. Ugyanazzal az 
állománnyal többletfeladatot lát majd el a konyha, viszont ezzel a létszámmal is nehezen tudnak 
boldogulni a középiskolai étkeztetés kapcsán. Ezzel kapcsolatban lesz valamilyen fejlődés a 
gépparkot és létszámot illetően? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Fajlagosan a megnövekedett feladathoz képest is többen vannak. 
Az változott jelentősen, hogy eddig csak megfőzték, majd elvitték, most viszont megfőznek, és 
ott eszik meg az ételt. Ennek a konyhának a főzési kapacitása 1300 fő között van. 
Azért nem került sor létszámmódosításra, mert hosszú távon a szociális étkeztetés továbbra is 
az önkormányzat feladata lesz. 160 fő étkezését kell még itt lebonyolítani. Ez valamikor ősszel 
kerülne be. Ezzel együtt kitölti majd a kapacitást és a létszám is megfelelő lesz. 



 
Selmeczi Zoltán: Szociális étkeztetés technikai feltétele a szállítás.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2012. (II. 23.) határozata 
az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó étkeztetés optimalizálásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai étkeztetés 

feladatait 2012. március 1. napjától a Gazdasági Műszaki Ellátó Szerveztet ( 
továbbiakban: GAMESZ) működtetésében látja el. 

 
2) A Képviselő – testület dönt, hogy a saját étkezővel rendelkező általános iskolai 

feladatellátási helyek - a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája és 
Szabó Lőrinc Tagiskolája – iskolai étkeztetési feladatait 2012. március 1. napjától a Dr. 
Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet működtetésében látja el. 

 
3) Az 1.) és 2.) pontban meghatározott étkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó 

ételszállítási tevékenységet továbbra is a GAMESZ végzi. 
 

4) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
szociális étkeztetési feladatnak a GAMESZhoz történő áthelyezés megszervezéséről, a 
mielőbbi feladatáthelyezés elérése érdekében. 

 
5) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tevékenység változásából 

adódó módosítások intézményi alapító okiratokon történő átvezetéséről.  
 

Határidő: 2011. február 29. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
 
 A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 9 igen és 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2012. (II. 23.) határozata 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet alapító okiratának módosításról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Dr. Kenessey Albert 

Kórház - Rendelőintézet 127/2010. (VI. 30.) határozatával elfogadott, 180/2011. (IX. 
29.) határozatával módosított 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. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 



és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki:” 
 
b. Az alapító okirat 12. pontjának táblázatában felsorolt TEÁOR 5629 kódú 

tevékenységek az alábbival egészülnek ki: 
 

 
TEÁOR  

 
Szakfeladat 

 
Szakfeladatszám 

TEÁOR 5629  Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
 

c. Az alapító okirat 18. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének 
kinevezési rendje” szöveg helyett „A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje” szövegre változik. 

 
2) Az alapító okirat 23. pontjának első francia bekezdése helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 
 
 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125., HRSZ: 1036/71,  kórházi 
épületek (kivéve a Rendelőintézet elnevezésű, 486 m2 beépített alapterületű, 
961 m2  összes hasznos alapterületű épület) 

Az alapító okirat 23. pontjának 2660. Balassagyarmat – Nyírjes, HRSZ – 5121, 
391m2 üdülő szövegrész törlésre kerül. 

 
3) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti módosításokkal 

egybeszerkesztett, egységes alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges 
intézkedések megtételéről. 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2012. (II. 23.) határozata 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Gazdasági Műszaki 

Ellátó Szervezet 134/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott, 191/2009. (VI. 30.), 
137/2011. (VI. 30.) és 177/2011. (IX. 29.) határozataival módosított 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. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki:” 



3. Az alapító okirat 10. pontjának „A költségvetési szerv 
alaptevékenysége” cím  táblázatában felsorolt  tevékenységek az 
alábbival egészülnek ki: 

 
 

TEÁOR  
 

Szakfeladat 
 

Szakfeladatszám 
TEÁOR 8899 Szociális étkeztetés 889921 

 
4. Az alapító okirat 14. pontjának címe „A költségvetési szerv 

vezetőjének kinevezési rendje” szöveg helyett „A költségvetési 
szerv vezetőjének megbízási rendje” szövegre változik. 

 
2) Az alapító okirat fenti módosításai 2012. február 24-én lépnek hatályba.  
 
3) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti módosításokkal 

egybeszerkesztett, egységes alapító okirat elkészítéséről és a további szükséges 
intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: 2011. február 29. 
Felelős:   dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

20.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 16/2001.(IV.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete 
az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 16/2001.(IV.20.) számú rendelet 

módosítására 
    (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
21.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról 

szóló 2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete 
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2./2006. (I.27.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 
    (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 



 
 

22.) Előterjesztés a talajterhelési díjra vonatkozó 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló 35/2004 (XII.17.) rendelet 

módosítására 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
 
A polgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést bezárja.     
 

K.m.f. 
 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/      /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
     polgármester       jegyző 
 
 
 
 


