
 
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

4. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján 

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

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

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző 
     Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
     Moór Mátyás osztályvezető 
     Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető      

Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a városi 
televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 10 fő van jelen, Dr. Csekey László és 
Siket Béla távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat? 
 
Zolnyánszki Zsolt: Egyebekben szeretnék kérdést feltenni a társasházak lépcsőházában tartandó 
tűzoltósági vizsgálattal kapcsolatban.  
 
Lombos István: Én napirend előtt szeretnék szólni a Kormány vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
elképzeléseiről. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirendi pont felvételét, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 
A polgármester szavazásra bocsátja Lombos István javaslatát, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Csach Gábor nem volt jelen a szavazásnál). 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 
igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat és a DELTAMED Kft. között fennálló Megállapodás felmondására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
2.) Előterjesztés a települési önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatásra vonatkozó igénylésének benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel együttműködési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, valamint a Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezet alapító okiratainak módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

8.) Előterjesztés az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló 47/2011.(XII.23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés egyes kulturális és közművelődési témájú rendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés a Központi Óvoda nemzetiségi óvodai nevelési feladatokkal kapcsolatos 
intézményátszervezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár 
Horgászegyesület között 1994. november 11-én létrejött megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlannak a LIA-Product Kft-től történő 
visszavásárlására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13.) Előterjesztés a Képviselő-testület 182/2011.(IX.29.) határozatának módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámlahitel keretének 
meghosszabbítására, valamint a korábbi hitelfedezet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
15.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
16.) Egyebek 
 
Medvácz Lajos polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).  
 
 



Elmondja, hogy hosszan tartó súlyos betegség után 2012. március 25-én elhunyt Dr. Tornyos Györgyi, a 
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet röntgenosztályának osztályvezető-főorvosa. Emlékét 
megőrizzük. (A Testület egyperces néma felállással adózik emlékének.)  
Ismerteti továbbá, hogy március 15-e alkalmából Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, 
közigazgatási és igazságügyi miniszter, Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést adott Zentai Józsefnek, a Balassi Bálint Gimnázium tanárának. Gratulálunk neki. 
Dr. Réthelyi Miklós miniszter „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetést adott át Garamvölgyi Eszternek, a Szent-
Györgyi Albert Gimnázium tanulójának. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk az egész város 
nevében. (Átadja a virágcsokrot.) 
Ybl Miklós díjat kapott Eleőd Ákos építész, városunk főterének tervezője, aki az építészet szinten minden 
területén kifejtett munkássága elismeréseként vehette át a kitüntetést. Gratulálunk. 
 
Napirend előtt: 
 
Lombos István: Tisztelt Képviselő-testület! Mint önök előtt nyilván ismert, a Kormány legújabb 
intézkedési tervei között szerepel vasúti mellékvonalak megszüntetése. Ez alól sajnos nem kivétel 
szűkebb pátriánk Nyugat-Nógrád sem, ahol az ország több mint 1300 km-es megszüntetésre ítélt 33 
vonalszakaszából mintegy 250 km-t és 34 járatot kíván megszüntetni a Kormányzat. Ez a Vác-
Balassagyarmat, a Balassagyarmat-Ipolytarnóc és a Balassagyarmat-Aszód vonalakat érinti. Nem 
részletezném, hogy mit jelent ez az érintett településeknek, lakosoknak, a vasútnál foglalkoztatott 
munkavállalóknak; az utazási feltételek beszűkülése, a munkába és iskolába járás ellehetetlenülése, a 
vidéki települések elszigetelődése, a vasúti dolgozók munkahelyének megszűnése,  csupán arra kívánom 
felhívni a figyelmet, hogy folytatódik az ország kettészakadásának folyamata. 
Fónagy János, volt közlekedési miniszter 2009. október 7-én azt mondta a Parlamentben, hogy a vasúti 
mellékvonalak bezárásának, semmi racionális oka nincs. Az emberek életét nehezíti úgy, hogy semmi 
haszna sem a vasútnak, sem a költségvetésnek nem lesz belőle.  Ezek után a Kormány azt mondja, hogy 
a cél a busz- és a vonatközlekedés összehangolása, ezzel 3,1 milliárd forint megtakarítás érhető el. Ez 
éves szinten a közlekedésre fordított állami kiadások 1 %-át sem éri.  A kérdésre, amely így hangzott: 
„Megéri-e Ön szerint 1360 km-en felszámolni a vasúti személyszállítást 3 milliárd forint költségvetési 
megtakarításért?”, Fónagy miniszter úr így válaszolt, nem. A legutóbbi vonalbezárásoknak is alig volt 
kimutatható megtérülése, államháztartási szinten legalábbis. Viszont annál kedvezőtlenebb a társadalmi 
hatásuk. Nyilvánvaló, a vasút nem old meg mindent, viszont a szóban forgó települések többségében egy 
utolsó szalmaszál, amibe az ott élő lakosok kapaszkodni tudnak. Már bezárt a posta, a gyógyszertár, 
maholnap nem lesznek iskolák, s ha a közlekedési lehetőségek is beszűkülnek, mitől lesz és marad 
élhető egy ilyen település?  
Berényi János, a Magyar Vasúti Egyesülés vezérigazgatója azt mondta ezzel kapcsolatban: 
Ésszerűsítésre szükség lehet, létre kellene hozni a Térségi Vasúttársaságokat. De követhetetlen, hogy a 
Kormányzat mi alapján kívánja átszervezni a regionális közlekedést, a tervezett átalakítás jogszabályi és 
közigazgatási szinten is előkészítetlen. Nincs meg a kellő társadalmi egyeztetés, enélkül hozzá sem 
lehetett volna kezdeni az átalakításhoz. Nem a szárnyvonalak, a járatok számának csökkentésével 
kellene kezdeni a reformot. Albert Schweitzernek van egy mondása: Jó mindaz, ami az életet segíti, védi, 
gyógyítja és rossz mindaz, ami annak a megkárosítására, értelmetlen elpusztítására törekszik. 
Ezért, javaslom Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Testület testületileg hívja fel Balla Mihály országgyűlési 
képviselő úr figyelmét, hogy erre a példátlan rombolásra nem kapott felhatalmazást a nyugat-nógrádi 
választóktól, ezt egyetlen lakossági fórumon sem ígérte. Április 15-én ezzel nem azonosulhat, ezt nem 
szavazhatja meg.  
Mindezt korra és nemre és pártállástól függetlenül a Civitas Fortissima egyik képviselője mondta el. És 
végül felteszem a költői kérdést, vagyon meddig hallhatjuk még Balassagyarmaton, hogy "Személyvonat 
érkezik"? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Pár évvel ezelőtt Szécsényben is közösön tiltakoztunk a szárnyvonalak 
bezárása ellen. Déja vu érzés, mintha a fiókban maradt volna ez a papír és most elővették volna. Teljes 
mértékben egyetértünk, tiltakozzunk együtt a járatmegszüntetések, a járatritkítás ellen. 
Önkormányzatunk megtette a megfelelő lépéseket, országgyűlési képviselő úron keresztül elküldtük 
javaslatunkat az általunk életben tartandó járatok számáról, ami véleményünk szerint még életképessé 
teszi ezeket a szárnyvonalakat. Tiltakozzunk együtt, április 3-án várunk mindenkit a vasútállomáson! 



Pulay László: Köszönöm a szót polgármester úr. Egyetértek képviselőtársammal, csupán annyit tennék 
hozzá, hogy nem megszüntetésről, csak vonalritkításról van szó, bár benne van a vonalbezárás esélye. A 
46 %-os ritkítás következtében önmagát fogja kioltani a térségben a vasúti közlekedés.  Sajnos nem 
maradt más számunkra, csak a tiltakozás lehetősége, Kérem kedden minél többen legyünk ott. 
 
Medvácz Lajos polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról 
készült írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat és a DELTAMED Kft. között fennálló Megállapodás 

felmondására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

      43/2012.(III.29.)    h a t á r o z a t a 
a DELTAMED Egészségügyi Háziorvosi Szolgáltató Kft.-vel a 117/2008. (V.28.) határozat alapján 

megkötött megállapodás felmondásáról 
a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működési feltételeinek biztosításáról 

 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 

működési feltételeinek biztosítása érdekében a 117/2008.(V.28) határozatával, a DELTAMED 
Egészségügyi Háziorvosi Szolgáltató Kft-vel (Továbbiakban: Deltamed Kft.) megkötött 
MEGÁLLAPODÁST, annak 9. pontjában biztosított jogával élve, 2012. június 30-ai határnappal, 
rendes felmondással felmondja, tekintettel arra, hogy a nevezett háziorvosi körzet működési 
feltételeit a továbbiakban saját tulajdonú épületben kialakított rendelőben biztosítja.  

 
2.) A Képviselő-testület és a DELTAMED Kft megállapodik abban, hogy amennyiben a fenti háziorvosi 

rendelés 2012. július 1-től bármely okból nem kezdődhet meg az újonnan kialakított rendelőben, úgy 
az 1. pontban megjelölt szerződésben foglalt feltételekkel egyezően – rendes felmondás jogának 
rögzítésén kívül – határozott időre szóló szerződést kötnek, legfeljebb 2012. augusztus 31-ig.    

  
Határidő:  a határozat DELTAMED Kft-vel történő közlésére 2012. március 30. 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester    
 
2.) Előterjesztés a települési önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 

egyszeri költségvetési támogatásra vonatkozó igénylésének benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

     44/2012.(III.29.)    h a t á r o z a t a 
a települési önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 

támogatásra vonatkozó igénylés benyújtásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján a központi költségvetés a 
települési önkormányzatnak és a többcélú kistérségi társulásnak az általa fenntartott intézményben 
biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2011. szeptember 



30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2011. és 2012. években esedékes jogszabályi 
kötelezettségeik teljesítéséhez támogatásra igénylést nyújt be.  
 
1.   Balassagyarmat Város Önkormányzata az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények 

közötti tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében 
döntött felmentéssel, illetve rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről 5 álláshelyet 
érintően. 

 
2.   Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. április 12-éig pályázatot nyújt be 1 fő köztisztviselő 

jogviszonyának korengedményes nyugdíjazással történő megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.  

 
3.   A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a igénylésben résztvevő intézmények létszámának 

alakulása: 
 

   Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala 
_________________________________________________________________________________ 
2011. július 1. 
Létszám (fő): 95   
 
Létszám csökkentés (fő): 5 
 
Pályázható létszám  
(álláshely):   1 
 
A változást. követően  
kialakult létsz.  
2012. január 1. (fő):  90 
 
4.   Az összesített létszám alakulása: 
           2011 .07. 01. . 2012. 01. 01. 
Önkorm. intézmények összes létszáma: 1 374,25 fő 1 463,25 fő 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság:                          78      fő                                   0 
Polgármesteri Hivatal létszáma:                                    95     fő  (intézményi létszámon belül 90 fő) 
Városüzemeltetés:                                                          4      fő                                    4     fő 
Mindösszesen:                                                         1 551,25 fő  1 467,25 fő 
 
5.   Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyar 

Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 7. 
pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatott után támogatásban nem részesült. 

 
6.   Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzat költségvetési 
szerveinél, a többcélú kistérségi társulások esetében a társulás szervezetén belül a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken; 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
nincs lehetőség.  

 
7.   Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az intézményei 

létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás 
lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel, vagy rendes felmondással együtt 
járó létszámcsökkentésről. 

 
8.   Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a települési 

önkormányzati és a többcélú kistérségi társulási szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés 



egyúttal álláshelyek megszüntetését is jelenti, melyek legalább öt évig nem állíthatók vissza, kivéve, 
ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a többcélú kistérségi 
társulás határozatát) adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik. 

  
9.   Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

igénylés benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2012. április 12. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel együttműködési megállapodás 

megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

      45/2012.(III.29.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel kötendő együttműködési megállapodás 

 elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1. napjától érvényes 
együttműködési megállapodást köt a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel az alábbi tartalommal: 
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön vállalja a balassagyarmati közterületek tisztántartása és a 
közterületi létesítmények karbantartását különös tekintettel az alábbi munkafeladatokra: 

- lehetőség szerint napi takarítás elvégzése a Polgármesteri Hivatal környékén (Madách utca és a 
Szabó Lőrinc utca közötti szakasz) 

- Nyírjesi bekötő út kitisztítása 
- Nyírjesi 1-es tó körüli gátrendszer kitisztítása 
- Nyírjesi parkerdő területén lévő útvonalak űrszelvényének tisztítása 
- Springa-domb parkerdő takarítása 
- Fáy András úti zöldnyesedék lerakóban lévő nyesedék égetése és a komposzt tisztítása 
- Egyéb parkfenntartási munkák 

 
Továbbá az Intézet együttműködik a balassagyarmati Nádor utcai sportcentrum felújítási és 
karbantartási munkálataiban, amely keretében munkaerőt biztosít 

-      a sportcentrum terültén kialakított sportolásra alkalmas pályákon felmerülő felújítási és 
karbantartási munkálatok elvégzéséhez 

-      a salakpálya és a salakos futókör felújításához, karbantartásához 
-      a sportcentrumot körülvevő drótkerítés és a hozzá tartozó oszloprendszer felújításához, 

cseréjéhez, 
valamint a Camping szezonban vállalja a Városi Camping turista vendégházaiban rendszeresített 
ágyneműk mosását, a fogyasztott energia és mosószer kiszámlázásával. 
 
Az elvégzett munkák ellentételezéseként Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja 

- hogy térítésmentesen biztosítja az Intézet személyi állományának a sportcentrum 
létesítményeinek használatát, igénybevételi lehetőségét 

- évente 4 alkalommal a versenyszerű sportok, illetve rendezvényekhez igazodva biztosítja az 
intézet részére a Városi sportcsarnok használatát, igénybevételét (6 óra/alaklom) 

- évente 2 alkalommal biztosítja a műfüves pálya használatát az Intézet által meghívott 
büntetés-végrehajtási intézetekkel együtt megrendezendő labdarúgó tornákhoz 

- az Intézet által megrendezendő szakmai nap megünneplésével egybekötött „Családi nap” 
lebonyolításához lehetőséget ad a Városi Strandfürdő 1 alkalommal történő igénybevételéhez 
a szezonzáró napon. 



 
Továbbá az eredményes munkavégzéshez szükséges szakmai felügyeletet és eszközöket az 
Önkormányzat biztosítja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamint az érintett intézmények vezetőit a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, valamint a Gazdasági Műszaki 

Ellátó Szervezet alapító okiratainak módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Dr. Varga Andrea aljegyző: Az előterjesztéshez az ülés előtt kiosztásra került egy 3. számú határozati 
javaslat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, erről is szavazzon. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Gazdasági Műszaki ellátó 
Szervezet alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

      46/2012.(III.29.)    h a t á r o z a t a 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szervezet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 19. Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok pontjában: 

-  a „Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 125. hrsz. 1036/67 486 m2 alapterületű ingatlanrész” 
helyébe a „Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 125. hrsz. 1036/71-ból 486 m2 alapterületű 
ingatlanrész (SZTK – Rendelőintézet épülete)” szövegrész lép, 

- a „Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23/A. hrsz.:1584/2/A/2, 518 m2 alapterületű 
ingatlanrész” szövegrész helyébe a „Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23/A. hrsz.: 
1584/2/A/2, 152 m2, valamint hrsz.: 1584/2/A/5, 365 m2 alapterületű ingatlanrész” szövegrész 
lép.  

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

 
Határidő: 2012. április 15. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

      47/2012.(III.29.)    h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet alapító okiratának  

módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 



 
Az alapító okirat 23., Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok című pontját az alábbiakkal egészíti ki: 
-   Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 125. hrsz. 1036/69 2416 m2 alapterületű földterület, 

kivéve az idegen tulajdonban lévő kazánház épülete 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. április 15. 
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet használatában lévő 1036/71 hrsz-ú ingatlan területének módosításáról, valamint 
elidegenítésre történő meghirdetéséről szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
10 igen szavazattal elfogadott.   
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2012. (III. 29.)      h a t á r o z a t a 
a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet használatában lévő 1036/71 hrsz-ú ingatlan 

területének módosításáról valamint elidegenítésre történő meghirdetéséről 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 

tulajdonában lévő, Balassagyarmat 1036/66 és 1036/71 hrsz-ú földrészletek ezen határozat 
melléklete szerinti telekhatár-rendezését. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok megosztási munkáinak 

megrendelésére, illetve a határrendezést követően az ingatlan-nyilvántartási átvezetés érdekében 
szükséges intézkedések megtételére.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlanok határrendezési munkáinak ingatlan-

nyilvántartási átvezetését követően a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Alapító 
Okiratában az 1036/71 hrsz-ú földrészletnél bekövetkezett területváltozást vezesse át. 

 
4. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésére készíttesse 

elő elidegenítésre történő meghirdetésére az alábbi ingatlanokat – melyek elidegenítéséből származó 
bevétel az önkormányzat 2012. év költségvetésében tervezetten szerepel:  

- e határozat 1. és 2. pontjában megjelölt 1036/66 hrsz-ú ingatlanból a telekhatár rendezést 
követően fennmaradó utcafronti rész 

- 1036/70 hrsz-ú ingatlan 
- 1036/68 hrsz-ú ingatlan 

 
Felelős: a 2. pontban Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a földmérési munkák megrendelésére: 2012. március 30. 

 
Felelős: a 3. pontban Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő: 2012. április 30. 

 
 Felelős: 4. pontban: Medvácz Lajos polgármester 
 Határidő: 2012. áprilisi képviselő – testületi ülés 
 

 
 



5.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi 
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2012.(IV.02.)     önkormányzati  r e n d e l e t e  
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) számú rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
6.) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi 
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2012.(IV.01.)     önkormányzati  r e n d e l e t e  
a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi 
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2012.(IV.02.)     önkormányzati  r e n d e l e t e  
a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008.(III..26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
8.) Előterjesztés az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló 

47/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi 
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény. 



Csach Gábor alpolgármester:  Módosító javaslatom van a rendelethez. A 3. § (1) és (2) bekezdésében a 
„06.00 óra” helyett „05.00 óra” szövegrészt javaslom, továbbá a 3. § (2) bekezdésében az üzemeltetője 
szövegészt követően javaslom kiegészíteni „a tilalmi időszakban” szövegrésszel.  
 
Pulay László: Nekem is módosító javaslatom van. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 
rendelet-tervezet 4. § (1) bekezdésében a „sújtható” szövegrész helyett a „büntetendő” szövegrész 
szerepeljen.  
 
Huszár Péter: A vendéglátó egységek adtak be ilyen szándéknyilatkozatot, hogy a kereskedelmi 
egységekben korlátozzuk a szeszesital vásárlást, mert elég sok fiatal azzal kezdi az estéjét, hogy 
megveszi az üzletben és közterületen fogyasztja el.. Rendeletünk szerint közterületen szeszesital 
fogyasztása tilos, de ezt nem tudjuk betartatni, ezért próbáljuk ezzel a szabályozással, kulturált keretek 
közé, szórakozó helyekre terelni be a fiatalokat, itt a hatóság is könnyebben ellenőrzi a szabályok 
betartását.  
Meglátjuk, lesz-e ennek a szabályozásnak pozitív hatása. Kérem, hogy a rendőrség és a polgárőrség 
rendszeres ellenőrzésekkel ennek betartatásában legyen partner. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Pulay képviselő úrnak azt tudom válaszolni, hogy a formaszöveg lett 
átvéve a szabálysértési törvényből. Ez a szabályozás nemcsak az üzletekre, hanem magánszemélyekre 
is vonatkozik, ezért, illetve azért, mert a törvény most van átdolgozás alatt, így ez a szabályozás csak 1-2 
hónapig fog élni, azt javaslom, maradjon a sújtható. 
 
Pulay László: Ha jól értettem, akkor változni fog a törvény? De dönthetünk róla, hogy akarjuk vagy nem a 
szigorítást. Nekem meggyőződésem, hogy kicsit keményebben is rendelkezhetünk. 
 
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető: Az új szabálysértési törvény április 15-én lép hatályban. A törvény 
rendelkezései alapján az önkormányzatok rendeleteikben nem állapíthatnak meg szabálysértéseket, az 
erre vonatkozó rendelkezéseket ki kell venni a rendeletekből.. 
 
Pulay László: Továbbra is az a meggyőződésem, hogy szigorúbb szabályozás  szükséges, de 
megértettem, amit osztályvezető úr mond, ezért a módosító javaslatomat meggyőződésem ellenére  
visszavonom. 
 
Medvácz Lajos  polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja alpolgármester úr 
módosító javaslatát – 06.00 óra helyett 05.00 óra, illetve „a tilalmi időszakban” kiegészítéssel –, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2012.(IV.01.)     önkormányzati  r e n d e l e t e  
az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló 47/2011.XIII.23.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
9.) Előterjesztés egyes kulturális és közművelődési témájú rendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztés két rendelet-tervezetet takar. Tájékoztatja a Képviselő-
testület tagjait, hogy a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az 
érintettek részéről nem érkezett vélemény. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: A 2. számú rendelet-tervezet módosítására az idei 
tapasztalataink alapján tettünk javaslatot. Ez a kitüntetési forma tavaly került beépítésre a rendeletbe. A 



kifizetés folyamán problémáink adódtak, mivel ez nem egy személy részére került átadásra, hanem 
csoportok részére. Az összeget egy személynek számláztuk, így ez jövedelemnek minősül. Egyszerűbb, 
ha támogatás formájában adja az önkormányzat, amelyet számla ellenében, utófinanszírozás keretében 
kap kézhez a díjazott.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Javaslom a 2. §-t módosítani akképpen, hogy magánszemély esetében 
választható legyen a támogatás helyett a jutalom, vagyis ugyanazok a szabályok vonatkozzanak rá, mint 
bármelyik másik kitüntetésben részesülőre.  
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú rendelet-tervezetet a 
Madách Imre Városi Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról szóló 14/1999.(VI.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal 
elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2012.(IV.02.)    önkormányzati rendelete 
a Madách Imre Városi Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról szóló 

14/1999.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a  2. számú rendelet-tervezetet a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
  

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2012.(IV.02.)    önkormányzati rendelete 
az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2004. (I. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
10.) Előterjesztés a Központi Óvoda nemzetiségi óvodai nevelési feladatokkal kapcsolatos 

intézményátszervezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti Ipolyszög és Patvarc Községek döntését az óvodai nevelési 
feladatokkal kapcsolatos intézményátszervezésről.  
Mind Ipolyszög, mind Patvarc Község Önkormányzata az 1., illetve a 2/A. számú határozati javaslatot 
fogadta el. 
 
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

      49/2012.(III.29.)    h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda szlovák kétnyelvű nemzetiségi nevelési feladataival kapcsolatos 

intézményátszervezésről 
 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozattal kifejezi azt a 
szándékát, hogy a Központi Óvoda Patvarci Tagóvodájában zajló szlovák kétnyelvű nemzetiségi 
kisebbségi óvodai nevelést 2012. július 31. hatállyal meg kívánja szüntetni, ezért a közoktatásról 



szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) és 102. § (3) bekezdései szerinti intézményátszervezési 
eljárást kezdeményez. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztályánál kezdeményezze közoktatási szakértő kirendelését a tervezett intézkedés szakmai 
véleményeztetése okán, illetve szerezze be az illetékes Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
egyetértését.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
3) A Képviselő-testült felkéri a Polgármestert, hogy a közoktatási szakértő véleményének birtokában 

kérje ki a Nógrád Megyei Kormányhivatal véleményét a tervezett intézkedésről. 
 

Határidő: a közoktatási szakértő véleményének ismeretét követően azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda Intézményvezetőjét, hogy indítsa el az intézményen 

belül működő szervezetek véleményezetési eljárását annak érdekében, hogy valamennyi szükséges 
vélemény a tervezett intézményátszervezési döntés meghozatalakor a fenntartó rendelkezésére 
álljon.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pálinkás Zoltánné intézményvezető 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2/A. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

      50/2012.(III.29.)    h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda cigány kulturális nemzetiségi nevelési feladataival kapcsolatos 

intézményátszervezésről 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozattal kifejezi azt a 
szándékát, hogy a Központi Óvoda Ipolyszögi Tagóvodájában zajló cigány kulturális nemzetiségi 
kisebbségi óvodai nevelést 2012. július 31. hatállyal meg kívánja szüntetni, ezért a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) és 102. § (3) bekezdései szerinti intézményátszervezési 
eljárást kezdeményez. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztályánál kezdeményezze közoktatási szakértő kirendelését a tervezett intézkedés szakmai 
véleményeztetése okán, illetve szerezze be az illetékes Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
egyetértését.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
3) A Képviselő-testült felkéri a Polgármestert, hogy a közoktatási szakértő véleményének birtokában 

kérje ki a Nógrád Megyei Kormányhivatal véleményét a tervezett intézkedésről. 
 

Határidő: a közoktatási szakértő véleményének ismeretét követően azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda Intézményvezetőjét, hogy indítsa el az intézményen 

belül működő szervezetek véleményezetési eljárását annak érdekében, hogy valamennyi szükséges 



vélemény a tervezett intézményátszervezési döntés meghozatalakor a fenntartó rendelkezésére 
álljon.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pálinkás Zoltánné intézményvezető 

 
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár 

Horgászegyesület között 1994. november 11-én létrejött megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2012.(III.29.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár Horgászegyesület között 

1994. november 11-én létrejött megállapodás módosítására 
 
 
1.) A Képviselő-testület kezdeményezi a Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati 

Kábelgyár Horgászegyesület (továbbiakban: Egyesület) között 1994. november 11-én létrejött 
megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) módosítását 2012. május 1-től az alábbiak szerint: 

 
a.) a Megállapodás 7. pontja szerinti határozatlan időre szóló érvényesség szinkronban a 

horgászati jog lejárati határidejével 2018. december 1-ére módosul.  
b.) az Egyesület kötelezettsége az 1-2-3 számú tavak környékén képződő hulladék összegyűjtésére 

használt fémhordós rendszer megszüntetése. A továbbiakban műanyag zsákokba kell gyűjtenie 
az Egyesületnek a hulladékot Kótnerné Sági Krisztina vállalkozó által használt ingatlan területen 
belül, így a képződő hulladék elszállítási költsége az Egyesületet terheli;  

c.) a tavak környékének szükség szerinti, de legalább évenkénti három alkalommal történő 
kaszálása, az északi oldalon az útig terjedő területen, a déli oldalon a parttól számított 3 m-es 
sávban az Egyesület kötelezettsége; 

d.) a tavak környékére gépkocsival történő behajtási tilalom betartása és betartatása az Egyesület 
kötelezettsége,  az Egyesület ezzel kapcsolatos feladata az 1-es számú tó partján lévő 
csónakház nyugati oldali telekhatárától az útra merőlegesen zárható sorompó kiépítése saját 
költségen 2012. május 30-ig; 

e.) a Képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi az Egyesület és Kótnerné Sági Krisztina 
vállalkozó között 2009. július 8-án létrejött megállapodásban foglaltakat azzal a kikötéssel, hogy 
egy alagsori pincehelységet kiürítve vissza kell adni az önkormányzat birtokába az árvízi 
védekezéshez szükséges anyagok tárolása céljára. 

f.)   amennyiben az Egyesület elhatárolódik a Megállapodás fentiekben részletezettek szerinti 
módosításától, úgy Balassagyarmat Város Önkormányzata kezdeményezi a megállapodás 
felbontását, továbbá az illetékes állami szervnél a horgászati jogról szóló haszonbérleti 
szerződés felülvizsgálatát. 

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

intézkedésekről való tájékoztatásra. 
 

Határidő: Egyesület tájékoztatására: 2012. április 10. 
            Megállapodás módosítására: 2012. április 30. 
                      Képviselő-testület tájékoztatására: 2012. május 31. 

Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
 
 



12.) Előterjesztés a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlannak a LIA-Product Kft-től történő 
visszavásárlására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2012.(III.29.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 055/4 hrsz-ú ingatlannak a LIA Product Kft-től  

történő visszavásárlására 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavásárolja a Balassagyarmat 

055/4 hrsz-ú ingatlant az eredeti 7.117.400.-Ft+ÁFA vételáron a LIA Product Kft-től, tekintettel arra, 
hogy a LIA Product Kft az ingatlan elidegenítésére vonatkozóan 2008. július 31-én megkötött, majd 
2010. július 10-én módosított adás-vételi szerződésben foglaltaknak nem tett eleget. 
 

2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan visszavásárlásával kapcsolatos 
teendők megtételére.  

 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester  
Határidő:   a LIA Product Kft értesítésére: 2012. április 20. 

 
13.) Előterjesztés a Képviselő-testület 182/2011.(IX.29.) határozatának módosítására  

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2012.(III.29.)   h a t á r o z a t a 
a 182/2011.(IX.29) határozat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 182/2011.(IX.29)  határozatának 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„1.  A Képviselő – testület felkéri a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet       főigazgató 

főorvosát, hogy a  
 

a) 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd u. 6., HRSZ.: 67/1, 791 m2 Tüdőszűrő állomás, 
valamint   

b) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 125 – 127. Hrsz 1036/66 ingatlanon található Sterilizáló, 
valamint Ápolási osztály feladatait ellátó 

 
épületek kiürítésére folyamatban lévő eljárást az alábbiakban jelzett ütemezéssel zárja le és a 
Önkormányzat részére való tényleges birtokba adásról  gondoskodjon. A tényleges önkormányzati 
birtokbavételi eljárás költségei az adott ingatlanokhoz, épületekhez kapcsolódó közüzemi díjak, rezsi 
és bárminemű egyéb üzemeltetési költségek a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetet 
terhelik.” 
 

2.) A képviselő – testület felkéri az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  az  1/a pont tekintetében 2012. április 30. 
           az 1/b pont tekintetében 2012. május 30.  
Felelős:    Dr.. Szabó Géza főigazgató főorvos 

 



 
 
 
14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámlahitel keretének 

meghosszabbítására, valamint a korábbi hitelfedezet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangú 4 
igen szavazattal javasolja a határozati javaslat 2/c. pontját az „ingatlant jelöli meg” szövegrészt követő 
kiegészíteni az „amely forgalomképes és nem a törzsvagyon része” szöveggel. 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2012.(III.29.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeretének meghosszabbításáról, valamint 

a korábbi hitelfedezet módosítására 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meglévő  

1 000 000 eFt folyószámla hitelkeret 2012. december 31-éig történő meghosszabbítására 
hitelkérelmet nyújt be a számlavezető pénzintézethez és ezzel együtt kezdeményezi, hogy a 
folyószámla hitelkeret fedezeteként 300 M Ft értékben a Balassagyarmat 445 hrsz. Megyeházát 
terhelő jelzálog törlésre kerüljön és helyette szintén 300M forint értékben kerüljön jelzálogjog 
bejegyzésre (átvezetésére) a  Balassagyarmat 709/10hrsz-ú, Autóbusz pályaudvar megnevezésű 
ingatlanra.  

 
2. Balassagyarmat Város Képviselő-testülete: 
 

a.)  kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a 
futamidő évében -a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja, 

 
b.)  a hitel visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a 2012. évi költségvetési bevételeit jelöli 

meg, 
 
c.)  a hitel visszafizetésének biztosítékául a Balassagyarmat, 709/10 hrsz-ú - autóbusz pályaudvar 

megnevezésű - ingatlant jelöli meg, amely forgalomképes és nem a törzsvagyon része, 
 
d.)  nyilatkozik, hogy e határozatában foglalt kötelezettségvállalása nem tartozik a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglalt rendelkezések 
hatálya alá. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelszerződés aláírására. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2012. április 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 



15.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi 
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2012.(IV.02.)    önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009. (XII. 22.) rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
16.) Egyebek 
 
Zolnyánszki Zsolt:  A Gyarmati Tv híradásaiból  értesültünk arról, hogy a balassagyarmati  tűzoltóság 
vizsgálatot végez a társasházak lépcsőházaiban? Valami közelebbit megtudhatunk arról, milyen célból? 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Konkrétumot nem tudok, tekintve hogy a tűzoltóság külön szakhatóság, január 
1-től nem is önkormányzati fennhatóság alá tartozik. Az építkezés során, már a tervezéskor is, számos 
jogszabályi előírást, többek között tűzvédelmi előírásokat kell betartani. Ezek a mindennapok során az 
épületek biztonságos használatát hivatottak szolgálni. A szabályozás egyértelműen kimondja, hogy az 
építményt, helyiséget csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telepengedélyben megállapított 
rendelkezéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően lehet használni. A közlekedők 
tűzvédelmi szempontból kiemelt szereppel bírnak, hiszen tűz esetén menekülési útvonalként szolgálnak.  
A menekülési útvonalon elhelyezett tárgyakat a tűzoltóság ellenőrizheti, és meg is tilthatja azok 
elhelyezését, ha a menekülés akadályoztatva van. Ez a Szabályzat 2011. novemberében került 
elfogadásra, tehát ezek a szigorúbb szabályok azóta érvényesek, kizárólag az emberi élet védelmét 
szolgálják. Ezt a tűzoltóság, mint hatóság ellenőrizheti.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Képviselő úr elfogadja a választ? Javaslom írásban kérjük ezzel 
kapcsolatban parancsnok úr értelmezését. 
 
Zolnyánszki Zsolt:  Igen, elfogadom. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megadom a szót Dr. Horváth László képviselő úrnak, de felhívom a 
figyelmét, hogy a jövőben előre jelezze esetleges napirend előtti vagy utáni hozzászólási szándékát,  hogy 
a Hivatal munkatársai fel tudjanak készülni a válaszra. Köszönöm. 
 
Dr. Horváth László: Javaslom a Kenessey Albert és a Bartha Elemér utcák esetében állítsuk vissza az 
eredeti elnevezést, a Dr. Kenessey Albert utca, illetve a Dr. Bartha Elemér utca elnevezést. Az utcatáblák 
még így vannak kiállítva.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Utána nézünk, hogy mi a hivatalos elnevezése az utcáknak. 
 
Medvácz Lajos polgármester megköszönve a városi televízió nézőinek figyelmét, megköszönve a 
Testületnek a munkát, 15 óra 35 perckor az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

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


