Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április
26-án 14.00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,
Dr. Csekey László, Dr. Horváth László, Huszár Péter, Lombos István, Pulay
László, Reznicsek Ferencné, Orosz Bernadett és Siket Béla képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
Moór Mátyás főépítész
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
részéről megjelent munkatársakat, és a Városi televízió nézőit. Megállapítja az ülés
határozatképességét, 12 főből 9 fő van jelen (Csach Gábor alpolgármester késését előre jelezte,
Fábián Gábor és Zolnyánszki Zsolt képviselők igazoltan vannak távol) és megnyitja azt.
Javasolnám napirendre venni az „Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 2/2006 (I.27.) rendelet módosítására”, az „Előterjesztés az üzletek
működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló 47/2011.(XII.23.) önkormányzati
rendelet módosítására”, az „Előterjesztés a Kiss Árpád Általános Iskola és a Balassi Bálint
Gimnázium TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú pályázat fenntartói engedélyezésére”, az
„Előterjesztés a menetrend szerinti helyközi közösségi közlekedés telematikai és infrastrukturális
rendszerének fejlesztéséhez való tulajdonosi hozzájárulás a Nógrád Volán Zrt részére”, az
„Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet működésével kapcsolatos
döntések meghozatalára”, valamint az „Előterjesztés a Balassagyarmat Város Szabályozási
Tervet megállapító 12/2000. (V. 19.) rendelet módosítására” című napirendi pontokat.
Lombos István: Ügyrendi javaslatom lenne arra vonatkozóan, hogy az újonnan kiosztott
anyagok a meghívóban szereplő napirendi pontok előtt kerüljenek megtárgyalásra.
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja a szociális
intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006 (I.27.) rendelet
módosításáról szóló előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9

igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek
nyitvatartásáról szóló 47/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a Kiss Árpád Általános Iskola és a Balassi Bálint
Gimnázium TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú pályázat fenntartói engedélyezéséről szóló
előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a menetrend szerinti helyközi közösségi közlekedés
telematikai és infrastrukturális rendszerének fejlesztéséhez való tulajdonosi hozzájárulás a
Nógrád Volán Zrt részére című előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet
működésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés felvételére vonatkozó
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a Balassagyarmat Város Szabályozási Tervet megállapító
12/2000. (V. 19.) rendelet módosításáról szóló előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja Lombos István ügyrendi javaslatát, melyet a Képviselőtestület 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosításokkal együtt, melyet a
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006 (I.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló
47/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Kiss Árpád Általános Iskola és a Balassi Bálint Gimnázium TÁMOP-3.4.311/2 kódszámú pályázat fenntartói engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a menetrend szerinti helyközi közösségi közlekedés telematikai és
infrastrukturális rendszerének fejlesztéséhez való tulajdonosi hozzájárulás a Nógrád Volán
Zrt részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet működésével kapcsolatos
döntések meghozatalára

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Szabályozási Tervet megállapító 12/2000. (V. 19.)
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2011.

évi

zárszámadásának

8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Bereczk Edit ügyvezető igazgató
Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásához
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
10.) Tájékoztató a rendezési terv hatályosulásáról
Előterjesztő: Moór Mátyás városi főépítész
11.) Tájékoztató Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport
egyesületeinek 2011. évi eredményeiről és működésükről
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, az OISMB elnöke

és

versenysport

12.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek elidegenítésének
szabályozásáról szóló 14/1997.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Lakásügyek
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosítására
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi út 6. szám alatti ingatlan kiürítésére
vonatkozó határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás
alatt” megszűnésére, a végelszámoló, egyéb tisztségviselők felmentésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés alapító okiratok elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

17.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés egy alapfokú gyógypedagógiai osztály elindítására a Kiss Árpád Általános
Iskolában
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
NAPIREND ELŐTT:
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 a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 2/2006 (I.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán.
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság a bizottsági ülés előtt kapta meg az anyagot, így nem volt
előzetes ismeretünk annak tartalmáról, a szavazati arány pedig úgy alakult, hogy 1 igen, 1 nem
szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztést a Bizottság. Én nemmel
szavaztam, azonban mostanra sikerült az anyagot áttanulmányoznom, így most igennel
szavaznék.
Medvácz Lajos polgármester: Az önkormányzat kötelező feladatainak egy részét a Kistérség
szociális szolgáltató intézménye vállalta át, de nemcsak Balassagyarmaton, hanem a
kistérségben is ellátja ezen feladatokat.
A házi segítségnyújtás ellátottainak fizetendő térítési díjról is szól az anyag.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006 (I.27.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2.) Előterjesztés az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló
47/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Felkéri Huszár Pétert, a
Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
Bizottság véleményét.
Huszár Péter: A Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a rendelet tervezetet.
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2012. (IV.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló 47/2011.(XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Előterjesztés a Kiss Árpád Általános Iskola és a Balassi Bálint Gimnázium TÁMOP3.4.3-11/2 kódszámú pályázat fenntartói engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Felkéri Siket Bélát, az
Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság tagját, hogy ismertesse a Bizottság
véleményét.
Siket Béla: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e vélemény, javaslat a napirendi pont
kapcsán.
A polgármester vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2012. (IV. 26.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskola TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás
címmel meghirdetett pályázati kiíráson való részvételének támogatásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
fenntartásában működő Kiss Árpád Általános Iskola (OM 032155) részt vegyen az Új
Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai
tehetséggondozás című pályázati kiíráson.
2) A Képviselő-testület a pályázaton való részvételt akként engedélyezi, hogy a projekt
megvalósítási időszaka 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti időintervallumba
esik.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közoktatási intézmény
vezetőjét értesítse.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2012. (IV. 26.) határozata
a Balassi Bálint Gimnázium TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás
címmel meghirdetett pályázati kiíráson való részvételének támogatásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
fenntartásában működő Balassi Bálint Gimnázium (OM 032284) részt vegyen az Új
Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai
tehetséggondozás című pályázati kiíráson.
2) A Képviselő-testület a pályázaton való részvételt akként engedélyezi, hogy a projekt
megvalósítási időszaka 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti időintervallumba
esik.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közoktatási intézmény
vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a menetrend szerinti helyközi közösségi közlekedés telematikai és
infrastrukturális rendszerének fejlesztéséhez való tulajdonosi hozzájárulás a Nógrád
Volán Zrt részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Lombos István: A Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.
Pulay László: Magam is támogatom ezt a projektet. Annyi megjegyzésem lenne, hogy a
kórháznál megépítendő autóbusz megállót abban az esetben szabad engedélyezni, ha az
teljesen leválik az úttestről. Jelenlegi állapotában életveszélyes az a buszmegálló.
A buszmegálló kiépítését ezzel a projekttel ki kell követelni a volántól.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Bizottság 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2012. (IV.26.) h a t á r o z a t a
a menetrend szerinti helyközi közösségi közlekedés telematikai és infrastrukrurális
rendszerének fejlesztéséhez való tulajdonosi hozzájárulás a Nógrád Volán Zrt részére

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Nógrád Volán Zrt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett,
Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú (ÉMOP-5.1.2-11) felhívás alapján pályázatot
nyújtson be az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokon történő fejlesztések
megvalósítása céljából:
-

-

Dinamikus napelemes tájékoztató eszköz telepítése a Balassagyarmat, Rákóczi út, 1035
hrsz-ú földrészleten, a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet előtti
járdaszakaszon, a kórházi megállóhely Őrhalom irányába eső részén.
Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer (KKKR) kiépítése a Balassagyarmat
Ipolypart út 42. szám alatti, 709/10 hrsz-ú autóbusz-pályaudvaron.

2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a pályázat
benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá a Képviselő-testület
nyilatkozik, hogy a 709/10 hrsz-ú és a 1035 hrsz-ú ingatlan a kötelező fenntartási
időszakban, 2017. december 31-ig a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Volán
Zrt vezérigazgatóját és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
tulajdonosi nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. május 10.
5.) Előterjesztés a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet működésével
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester felkéri Dr. Csekey Lászlót, az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson a Bizottság véleményéről.
Dr. Csekey László: A Bizottság 4 igen szavazattal támogatta az első határozati javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2012. (IV.26.) határozata
a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
2. A Balassagyarmat Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságának
63/2008.(X.27.) határozatával jóváhagyott Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet
Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.

Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2012. (IV.26.) határozata
a 53/2012 ( III.29.) határozatával módosított 182/2011 (IX.29.) határozat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2012 ( III.29.)
határozatával módosított 182/2011 (IX.29.) határozatát ( továbbiakban: Határozat) az
alábbiak szerint módosítja:
„ A határozat 1. b.) pontjának „ 2660. Balassagyarmat, Rákóczi u. 125 – 127. hrsz. 1036/66
ingatlanon található Sterilizáló, valamint Ápolási osztály feladatit ellátó épület” szövegrész
törlésre kerül.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2012. (IV.26.) határozata
a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet átadását megelőzően meghozandó
döntésekre
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 2012. május 1-ei átadás – átvételi
eljárásához kapcsolódóan a folyamatban lévő szükséges intézkedések ( elsődlegesen: a volt
orvoslakások, sportpályák – kutyakiképző telep szerződéseinek átvétele; Sztk épületének
társasházzá történő átalakításának megkezdése .) határidőben történő lezárásáról
gondoskodjon.
2.A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Szabályozási Tervet megállapító 12/2000. (V.
19.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
22/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a Balassagyarmat Város Szabályozási Tervét megállapító
12/2000. (V. 19.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Kemény, nehéz évet zártunk. Az ülés előtt kiosztásra került a
zárszámadáshoz kapcsolódóan egy határozati javaslat, melyről szintén szavaznia kell a
Képviselő-testületnek. Köszönti Farkasné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló asszonyt, és a
Pénzügyi osztály munkatársait. Felkéri Juhászné Gajzinger Ágnest, a Pénzügyi osztály
vezetőjét, hogy ismertess röviden az előterjesztést.
Juhászné Gajzinger Ágnes: 2011-ben a fő célkitűzés az volt, hogy stabilizáljuk a
gazdálkodásunkat, és, hogy az évek óta felhalmozódó adósságállomány növekedését
megállítsuk. 3 intézményünk megyei fenntartásba került. Megfogalmazódott intézményi
összevonás, integráció, és hogy bizonyos szolgáltatásokat, amit eddig szolgáltatótól vettünk
igénybe, saját kivitelezésbe vontunk.
A 2011. évi költségvetést a korábbi 860M forintos hiány helyett, 628M forintos működési
hiánnyal fogadtuk el. Ebben benne voltak a korábbi évi létszámleépítéssel kapcsolatos döntések
is.
Év közben ezeket a célokat gyakorlatilag sikerült 100%-ban megvalósítani. Az intézményátadás
megtörtént. Azonban a megállapodás teljes egészében nem jött létre a feladatot átvevő megyei
önkormányzattal, ezért 1 havi bért a 7. hónapban megelőlegezés címen az új fenntartó helyett
nekünk kellett kifizetni, ez 50-60M forint közötti kifizetés volt. Tulajdonképpen ugyanannyi
önkormányzati pénzt kellett hozzátenni, mintha egész évben itt lettek volna ezek az
intézmények. Ezt az 58M forint körüli összeget bíróságon próbáljuk visszaszerezni. Idei évben
ez a kiadási többlet már nem jelentkezik.
Jelentős volt az előző évhez képest az év végén kapott központi kiegészítő állami támogatás, ez
246M forint, és hogy a helyi iparűzési adó visszatért a normál szintjére, mely 100M forintos
többletet jelentett. Az OEP-es területen van egy rendszeres, a működéshez kapcsolódó
teljesítmény finanszírozás, ez nagyjából az előző évi szintű volt. Minden évben van ezen a téren
adósságkezelés, amikor a kasszamaradványból a kórházak kapnak bizonyos összeget, az
elmúlt évben ebből az egyik rész csak 2012-ben érkezett meg, ezért kevesebb a kórház OEP
finanszírozása.
Saját bevételeknél az üzlethelyiségek kiadhatatlansága érezteti hatását.
A marcali hulladéklerakó kapcsán a Zöldhíd Régió Kft.-től nem sikerült normál módon a bérleti
díjat behajtani, ez is peresítve van.
Megtörtént a Városgondnokság intézményként való kialakítása. Az elmúlt évben 680 m2-nyi
kátyúzást végeztek el, ezen felül árokásás, tisztítás történt 1000 m2-en. A piacnál elkészült a
parkoló 2M forintos költségvetéssel, ehhez 74 fő közfoglalkoztatott volt átlagban az elmúlt
évben.
Voltak elhalasztott feladatok is, a cél az volt, hogy a működőképességünket megőrizzük, és ne
legyen jelentős hitelállomány. A fejlesztések kapcsán az oktatási infrastruktúrára 125M forintot

tudtunk költeni pályázati pénzből, a Bölcsőde 100M forintba került, a sürgősségi fejlesztése
200M forintot jelentett.
A működési hitelállomány 13M forinttal nőtt összességében, tehát a tervezett 628M forintból
13M forint realizálódott, és 17M forintos fejlesztési hitel igénybevétel történt. A régi hitelekből
21M forintnyi visszafizetés volt.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt évet a megelőző évhez képest jobb pénzügyi eredménnyel,
likviditási helyzettel tudtuk zárni.
Medvácz Lajos polgármester felolvassa a Pénzügyi bizottság különvéleményét.
Lombos István: A 2011. évi teljesítések a vártnál pozitívabban végződtek, mely a szigorú és
megbízható gazdálkodásnak volt köszönhető.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük a Pénzügyi osztály munkáját.
A polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
az intézményeknél történt előirányzat túllépések kivizsgálásáról
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézményeknél történt előirányzat túllépések
okát, valamint a nyugdíjba vonulással kapcsolatos kifizetések indokát vizsgálja ki, és arról
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Dr Tőzsér Zsolt jegyző
8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Bereczk Edit ügyvezető igazgató
Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bereczk Editet, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét.
Részletes, mindent átfogó tájékoztatót kaptunk. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e hozzászólás, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott.
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2012. (IV.26.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. 2011. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó
költségvetési szervei 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásához
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2012. (IV.26.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó
költségvetési szervei 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését.
10.) Tájékoztató a rendezési terv hatályosulásáról
Előterjesztő: Moór Mátyás városi főépítész
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
tájékoztatót, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal határozat-hozatal nélkül elfogadott.
11.) Tájékoztató Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport
egyesületeinek 2011. évi eredményeiről és működésükről
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, az OISMB elnöke
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e vélemény,
kiegészítés a napirendi pont kapcsán.
Lombos István: Az anyag terjedelme is azt jelzi, hogy ma Balassagyarmaton sok olyan sportág
van, melyben nagyon sokan tevékenykednek. Ez pedig azt demonstrálja, hogy Balassagyarmat
próbál önmagához hű maradni a sportélet tekintetében. Előbb-utóbb azonban rangsort kell

állítani. Ez elsősorban nem az önkormányzat támogatási lehetőségének, hanem a városlakók
hozzáállásának függvénye.
A tömegsportot, a diáksportot nagymértékben meghatározza a versenysport, és ez esetben a
versenysportot, olyan szinten kell műveltetni a városban, hogy az húzóerő legyen. Vannak ilyen
sportágak, például a kézilabda, atlétika, labdarúgás. Úgy érzem, hogy ezeket anyagilag is
próbálják támogatni a város vezetői, és próbálnak olyan feltéteket teremteni, hogy ez művelhető
legyen. Azonban nem látom azokat a vállalkozásokat, a gazdasági potenciálokat, amelyek azon
sportágak mellé tudnak állni, melyek segítik öregbíteni a város hírnevét.
Ez a tradíció nem méltó Balassagyarmat hírnevéhez. A támogatási rendszer nagysága kapcsán
sokkal jobban be kellene folyni a város vezetésének.
Atlétika sem az már, ami Balassagyarmaton valaha is volt, de ez elmondható más sportágaknál
is.
Feltétlen hangot kell adni annak, hogy az a fajta sporttevékenység, ami 15 éve tapasztalható
volt a város életében, az most nem tapasztalható.
Siket Béla: Az anyag részletesen foglalkozik a különböző szakosztályok 2011. évben elért
eredményével. Sok és jó eredményeket értek el versenyzőink, a megromlott anyagi feltételek
között is próbálnak talpon maradni. Ez a túlélés időszaka.
Megnövekedett a sportvezetők feladata is, a marketingre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni,
ahhoz, hogy szponzort tudjunk szerezni. Építési beruházásokra a kisebb városoknak nagy
lehetősége nyílik sport tekintetében, érdemes ezekre figyelni.
A Palóc farkasok szép eredményeket érnek el, a Vitalitás SE Európa bajnoki szintű versenyeken
vesz részt. Vannak nagy rendezvényeink, mint a triatlon, és a Szabó Lajos emlékverseny.
Tiszteletre méltó, hogy ilyen versenyeket megszerveznek a szakosztályvezetők. Hiányzik
azonban a gyarmati vállalkozói rétegtől a támogatás.
Amennyiben nagyobb lehetőségeink lesznek, biztosan megfelelő mértékben tudjuk majd
támogatni az egyesületeket.
Pulay László: Egyetértek az előttem szólókkal. Az empátia hiányzik a szülők, vállalkozók
részéről.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2012. (IV. 26.) határozata
Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2011.
évi eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2011. évi eredményeiről és
működésükről szóló tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

12.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek
elidegenítésének szabályozásáról szóló 14/1997.(IV.9.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének
szabályozásáról szóló14/1997. (IV.9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
13.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
14.) Lakásügyek
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester vélemény, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2012. (IV. 26.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. tetőtér 6. szám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa
Gy. u. 41. B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű (kettő + 3 fél szoba, konyha,
étkező, szélfogó, 2 közlekedő, kamraszekrény, fürdőszoba, WC, helyiségekből álló)
összkomfortos komfortfokozatú lakásra bérlőkijelölési jogot biztosít pénzbeli térítésért az

önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.
(VI. 30.) rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, melyre pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához szükséges intézkedések
megtételére.
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a
pályázati felhívásra, azt a soron következő Képviselő – testületi ülésre, döntés céljából
terjessze be.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, úgy a kiírást két alkalommal meg kell
ismételni. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az
ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: A pályázat kiírására 2012. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 2. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
68/2012. (IV. 26.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa
Gy. u. 41. B. földszint 2. ajtószám alatti 66 m2 alapterületű, kettő szobás összkomfortos
komfortfokozatú lakást Börcsök Tünde (szül.: 1962.; an.: Hodászi Éva) részére 2012.
június 1-től kezdődően szociális alapon 2013. március 31-ig használatba adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakáshasználati szerződés megkötésére közjegyző előtt 2012. május 31.
a lakás átadásra 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
c)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi út 6. szám alatti ingatlan kiürítésére
vonatkozó határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Lenne egy módosító
javaslat, miszerint a határozati javaslat 1. pontjában, a zárójelben levő utcanevek törlésre
kerülnének.
Huszár Péter: A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hosszasan
tárgyalta ezt a napirendi pontot. Azt hiányolom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

vezetője nincs jelen ezeknél a fontos kérdéseknél. Rég elhatároztuk, hogy a Rákóczi út 6. szám
alatt lévő ingatlant le szeretné bontani az önkormányzat, de néhány család most is olyan
szélsőséges körülmények között lakik ott, hogy az elszomorító. Nem csak a Rákóczi út 6-nál,
hanem sok más önkormányzati lakásnál alakul ki olyan körülmény, hogy konténerszámba kell
szállítani a szemetet. Több gondot kell fordítani környezetünkre. A Képviselő-testület hozott
olyan határozatot, hogy folyamatosan figyelemmel fogjuk ezt kísérni, és ha a szabályokat nem
tartják be a lakók, akkor kiköltöztetés vagy más szankció formájában próbáljuk majd ezt
betartatni lakókörnyezetük rendben tartása érdekében.
A másik probléma, hogy komoly fizetési hátralékot halmoznak fel, de a legnagyobb probléma,
hogy sok esetben csak kilakoltatás esetén akarnak ez ellen valamit tenni. Erre megoldást kell
keresni a lakók és az önkormányzat között. Ha nem tudnak együttműködni az önkormányzattal,
akkor ezt nyíltan fel kellene vállalniuk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének is nagy
szerepe lenne ebben, sokkal könnyebben tudnánk ezeket a problémákat kezelni, ha közösen
leülnénk, és megbeszélnénk ezeket a kérdéseket. A Bizottság levette a napirendről, hogy ki
legyen vizsgálva, hogy milyen más lehetőségek vannak, és javasolnám, hogy kérdezzük meg,
hogy van-e egyáltalán fizetési hajlandóság ezeknél a családoknál, hogy együtt akarnak-e
működni az önkormányzattal.
Dr. Csekey László: Meg kell, hogy védjem a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét. Az
Egészségügyi és szociális Bizottság elé most is 4 olyan lakás került, melynél a kilakoltatás
megindításáról kellett dönteni. Mind a 4 esetben beszélt az érintettekkel az RNÖ vezetője, akik
ígéretet tettek a fizetésre. Ez idáig nem történt fizetés. A bizottság a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértésével döntött arról, hogy a 4 lakásból 3 lakásnál induljon meg a
kilakoltatás. Amennyiben történne közben fizetés, ez esetben megszűnne az eljárás.
Együttműködő az önkormányzat, továbbra is számítunk arra, hogy segítségükkel meg tudjuk
oldani ezeket a problémákat.
Lombos István: Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat le akarja bontani az ingatlant,
valamiféle megoldást kell találni az ott lakókkal kapcsolatban. Úgy kell ezt megoldani, hogy a
legkevésbé rosszul jöjjön ki az önkormányzat. Alapvető feladata van ebben a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak, csak az ő közreműködésükkel lehet dönteni ilyen ügyekben.
Abban az esetben szabad cserelakást felajánlani a lakóknak, amennyiben mutatnak valamiféle
fizetési hajlandóságot. Ez egy nagyon nehéz helyzet, viszont ha az ingatlant le akarjuk bontani,
akkor dönteni kell. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak felelősséget kell vállalni.
Medvácz Lajos polgármester: Az elmondottakat mindenképp figyelembe kell venni. Nem
egyszerű emberekről van szó, nem egyszerű a helyzet, ezt mindenképpen meg kell oldani.
Dr. Horváth László: Kiss László elhelyezéséről is gondoskodni kellene.
Dr. Varga Andrea aljegyző: Az előterjesztésben szerepel, hogy ők önként elhagyták az
ingatlant, mert van saját ingatlanuk Patvarcon, és oda költöztek.
Medvácz Lajos polgármester: Elnök úr javaslatát vegyük figyelembe a végrehajtás során.
Először a módosításról kellene szavazni az utcanevek törlésére vonatkozóan.
A polgármester további kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a módosító
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
69/2012.(IV.26.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 6. szám alatti ingatlan kiürítésére vonatkozó
36/2012 ( II.23.) határozata módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének a Balassagyarmat, Rákóczi
út 6. szám alatti ingatlan kiürítésére vonatkozó 36/2012 ( II.23.) határozata 1. pontjának b.), d.)
és e.) pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő – testület a fsz. 4. ajtószám alatt élő Baranyi Dezsőnét, fsz. 6. szám alatt élő Striho
Jánost valamint fsz. 7. szám alatt élő Virág Rihárdot és Virágné Buzás Nikolettát 2012. június 1gyel áthelyezi az önkormányzat tulajdonában lévő,üresen álló ingatlanjaiba. Az ingatlanok
vonatkozásában legfeljebb 6 hónapra - közjegyzői okiratba foglaltan – lakáshasználati
szerződés kerül megkötésre.
2./ A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az 1. pontban foglaltak
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, továbbá a Rákóczi u. 6. szám alatti
ingatlan kiürítését követően az annak bontására vonatkozó eljáráshoz szükséges feladatok
elvégzésére, szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a 2. pont tekintetében 2012. május 15
Medvácz Lajos polgármester
dr Tőzsér Zsolt jegyző

15.) Előterjesztés a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.
„végelszámolás alatt” megszűnésére, a végelszámoló, egyéb tisztségviselők
felmentésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
70/2012.(IV.26.) határozata
a Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás alatt”
megszűnéséről, a végelszámoló, egyéb tisztségviselők felmentéséről
1.) A Képviselő – testület mint alapító a mai nappal kimondja a Balassagyarmat
Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás alatt” megszűnését. A
végelszámolót az alapító megbízza azzal, hogy a cég megszűnéséből eredő szükséges
intézkedéseket – vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően történő vagyonrendezés,
valamint cégiratok levéltárban való elhelyezése - megtegye. A vagyonfelosztási
javaslatnak megfelelően a vagyon kiadására a cég törlésére vonatkozó végzés
kézhezvételét követő 5 napon belül a végelszámoló köteles. Az alapító tudomásul veszi,
hogy az ezzel kapcsolatos igazolt költségek a társasági vagyont csökkentik. Ezen
intézkedések megtétele után a képviselő – testület mint alapító a végelszámolót felmenti.

2.) A Képviselő – testület mint alapító felmenti a felügyelő bizottság tagjait, és a
könyvvizsgálót.
3.) A Képviselő-testület utasítja a Végelszámolót, gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő:2012. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Vida Tibor, végelszámoló
16.) Előterjesztés alapító okiratok elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának egységes
szerkezetben történő elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az 1989. június 12. napján alapított Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) alapító okiratát a
mellékelt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja (1. számú melléklet).

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága részére 2012.május 1. napjáig küldje meg.

3.

A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 127/2009.(V.27.),
329/2009.(XII.21.), a 216/2010.(X.28.) és a 23/2012.(II.23.) határozat.

a

Határidő: 2012. május 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben történő
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az 1983. január 1. napján alapított Kiss Árpád Általános Iskola (2660
Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 7.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal egységes
szerkezetben elfogadja (2. számú melléklet).

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága részére 2012. május 1. napjáig küldje meg.

3.

A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 124/2009.(V.27.), a
104/2010.(VI.23.), a 135/2010.(VII.14.), a 145/2011.(VII.15.), a 181/2011.(IX.29.) és a
24/2012.(II.23.) határozat.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet alapító okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az 1979. január 1. napján alapított Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125 – 127.) alapító okiratát a mellékelt
tartalommal egységes szerkezetben elfogadja (3. számú melléklet).

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága részére 2012. május 1. napjáig küldje meg.

3.

A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 133/2009.(V.27.),
127/2010.(VI.30.), a 180/2011.(IX.29.), a 41/2012.(II.23.) és a 47/2012.(III.29.) határozat.

a

Határidő: 2012. május 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
A polgármester szavazásra bocsátja a negyedik határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2012.(IV.26.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának egységes
szerkezetben történő elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az 1979. január 1. napján alapított Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - GAMESZ
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) alapító okiratát a mellékelt tartalommal
egységes szerkezetben elfogadja (4. számú melléklet).

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága részére 2012. május 1. napjáig küldje meg.

3.

A határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 134/2009.(V.27.), a
191/2009.(VI.30.), a 137/2011.(VI.30.), a 177/2011.(IX.29.), a 42/2012.(II.23.) és a
46/2012.(III.29.) határozat.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

17.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Lombos István: A feltételrendszer korrekt és egyértelmű. Az ÖNHIKI pályázatok elbírálásánál
nemcsak a feltételrendszereknek kell megfelelni. A kötelező és nem kötelező feladatok egy
része állami feladatokhoz kerül át. Mennyiben befolyásolja a 2012. évi ÖNHIKI pályázat
elbírálását a kötelező és nem kötelező feladatok alakulása?
Juhászné Gajzinger Ágnes: Az idei évi költségvetésbe, és várhatóan a gazdálkodásba is a
kötelező feladatok köre nem változik a költségvetéshez képest. Az oktatási intézmények év
végéig itt maradnak. Az indoklásnál azt kell feltárni, hogy nálunk a kötelező feladatokra milyen
többletek vannak, melyeket központi finanszírozás nélkül meg kell fizetni. Azokra a feladatokra
is többletet kell fordítani, melyeket az önkormányzat most még ellát.
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2012. (IV.26.) határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzati
tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 702.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 357.943 ezer forint összegű működési
célú hiánnyal fogadta el.
IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ ( 1 ) bekezdés a )
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés egy alapfokú gyógypedagógiai osztály elindítására a Kiss Árpád
Általános Iskolában
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2012. (IV. 26.) határozata
az alapfokú gyógypedagógiai osztály indításának elutasításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát,
hogy a 2012/2013. tanévtől nem kíván külön gyógypedagógiai osztályt indítani a Kiss
Árpád Általános Iskolában az azonos fogyatékossággal küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók számára. Ugyanakkor ennek középtávú szükségességéről értesíti a közoktatás
szakmai felügyeletét ellátó Nógrád Megyei Kormányhivatalt illetve a Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetőjét.
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az érintett közoktatási intézmények vezetőit
értesítse a döntésről.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
19.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Érinti az Idősek otthonát, a bölcsődét,
és a GAMESZT-t. Igazgató asszony hozzájárult ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyilvános
ülésén tárgyalja a napirendi pontot, valamint előzetesen jelezte, hogy illetményére vonatkozó
javaslatot elfogadja.
Lenne egy módosító javaslat, miszerint a 3. határozati javaslat kiegészülne az "előnyt jelent a
vezetői gyakorlat" szövegrésszel, illetve az első határozati javaslat b.j pontja kiegészülne az
alábbi szövegrésszel:
„16. pontjának 1. francia bekezdésében „1992. évi XXII. törvény” helyébe „2012. évi I.
törvény” szövegrész lép.”
Csach Gábor alpolgármester: Az első határozati javaslatnál is lenne egy módosítás a
hatálybaléptetés határideje tekintetében, eszerint az 1.b.d. pontnál az étkezés kapcsán az
időpont 2012. december 31-i hatállyal kerülne meghatározásra.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az első határozati javaslat kapcsán a
határidőre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet
a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2012. (IV.26.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde átszervezéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a./ a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde intézményt 2012. július 1-jei hatállyal
átszervezi, az általa ellátott feladatok közül a gyermekjóléti ellátás keretében biztosított
bölcsődei feladatok további biztosítására kiválással megalapítja a Városi Bölcsődét,
melynek alapító okiratát a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja,
és egyben utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntés értelmében az intézmény
nyilvántartásba vételéről.
b./ a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde alapító okiratát 2012. július 1-jei hatállyal
az alábbiak szerint módosítja:
b.a/ az alapító okirat preambulumának helyébe a következő szöveg 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 rendelkezései alapján az alábbi – egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki”
b.b/ 1. pontjában a költségvetési szerv nevét az alábbira módosítja:
„Szent Erzsébet Idősek Otthona” ,
b.c/ a 3. pontja hatályát veszti.
b.d/
•
•

6. pontjából 2012. december 31-i hatállyal az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc települések közigazgatási területe az
étkeztetés tekintetében”
6. pontjából 2012. július 1-i hatállyal az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Balassagyarmat város közigazgatási területe a bölcsődei gondozásinevelési feladatok tekintetében”

b.e/ 9. pontjából törli az alábbi szövegrészt:
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. § 2. bek. (b) pontjában, 41. – 42. és 42/A §-aiban meghatározott
bölcsődei ellátás biztosítása”
b.f/ 10. pontjának utolsó francia bekezdése törlésre kerül:
„- Bölcsődei ellátás keretében, az intézmény telephelyén:
5 gyermekcsoport – 60 férőhely”

b.g/ 11. pontja az alábbi 11. pontra változik:
„Alapvető szakágazat: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok:
• Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873011
• Időskorúak átmeneti ellátása
873012
• Demens betegek bentlakásos ellátása
873013
• Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873021
• Idősek nappali ellátása
881011
• Szociális étkeztetés
889921
• Egyéb étkeztetés
562919
• Munkahelyi étkeztetés
562917
• Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841901
• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002
Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott feladatok:
 Étkeztetés biztosítása, diétás étkeztetés.
b.h/ 13. pontjából törlésre kerül az alábbi jogelőd intézmény:
• „Városi Bölcsőde 2660 Balassagyarmat, Achim András út 20.”
b.i/ 15. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
 „Az intézmény telephelyén működő Városi Bölcsőde Intézményegységben
folyó szakmai tevékenységet az igazgató által megbízott szakmai vezető
irányítja”
b.j/
•
16. pontjának 1. francia bekezdésében „1992. évi XXII. törvény” helyébe „2012.
évi I. törvény” szövegrész lép.
•

16. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„ A bölcsődei feladatok tekintetében az alkalmazottak foglalkoztatására a
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet rendelkezései az irányadók.”

b.k/ 19. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„2660 Balassagyarmat, Achim András u. 20., hrsz 1264; 1561 m2 földterület, 492 m2
épület”
2012. június 30.
Határidő:
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2./ A Képviselő-testület:
a) Borkó Editnek, a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde igazgatójának magasabb
vezetői megbízását 2012. június 30-ával, az intézmény átszervezésére tekintettel,
közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása mellett közös megegyezéssel visszavonja,
b) Borkó Editet, a Városi Bölcsőde magasabb vezetői feladatinak ellátásával 2012. július 1től 2017. június 30. napjáig – illetményének változatlanul hagyása mellett – megbízza.
3./ A Képviselő-testület az átszervezés kapcsán felmerülő adminisztrációs költségeket a Szent
Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde költségvetésében biztosítja

4./ A Képviselő-testület utasítja a Szent Erzsébet Idősek Otthona és Bölcsőde igazgatóját, hogy
az intézményátszervezés során felmerülő feladatok végrehajtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az átszervezett intézmény és a kiválással
újonnan alapított intézmény 2012. július 1-jén megkezdhesse törvényes működését, különös
tekintettel a szakmai program, a szervezeti és működési szabályzat valamint a házirend
módosítására, illetve elkészítésére és a fenntartóhoz történő benyújtására, valamint az
intézmény közalkalmazottainak foglalkoztatására tekintettel.
Felelős: Borkó Edit igazgató
Határidő: 2012. június 30.
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezett intézmény és az újonnan
alapított Városi Bölcsőde működési engedélyének módosításával és a működés
engedélyezésével összefüggő feladatokat végezze el.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. június 30.
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - az átszervezés kapcsán - az intézmény
költségvetését érintő szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. június 30.
7./A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az e határozat 1. pontjában megjelölt módosítás
szerinti tartalommal, az új Ámr-ben előírt formának megfelelően terjessze a Magyar
államkincstár elé a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratát egységes szerkezetben.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. június 30.
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2012. (IV.26.) határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, Műszaki Ellátó
Szervezet alapító okiratának 14. pontját 2012. július 1. napjától az alábbi szakfeladatokkal
egészíti ki:
„856012
856013
889101

Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Bölcsődei ellátás”

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról az Intézmény
vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az alapító okirat Magyar Államkincstár
Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldésről.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. június 30.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslat módosítására vonatkozó
javaslatot, miszerint az egészüljön ki "előnyt jelent a vezetői gyakorlat" szövegrésszel, melyet a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2012.(IV.26.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szent
Erzsébet Idősek Otthona (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.)
intézményvezetői álláshelyének magasabb vezetői megbízással történő betöltésére az
alábbi feltételekkel:

Az intézmény tevékenységi köre:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 68. §-ában meghatározott idősotthoni
ellátás, látás- és mozgásfogyatékos és demens személyek
ellátása

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása.
Pályázati feltételek:

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM.
rendelet 3. számú melléklete 8.2 pontjában meghatározott szakirányú
felsőfokú végzettség és képesítés,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.

Előnyt jelent: a vezetői gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell:
-

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való
közzétételtől számított 30. nap

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
Az állás betöltésének kezdő időpontja, a megbízás időtartama: 2012. július 1 – 2017. június 30.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetői
kinevezés) határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3
hónap próbaidő kikötésével.
Bérezés: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti és három másolati példányban, zárt
borítékban „ intézményvezetői pályázat„ megjelöléssel Balassagyarmat Város Jegyzőjének
címére kell benyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Selmeczi Zoltán humánszolgáltatási
osztályvezetőnél a 35-505-930-as telefonszámon.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Medvácz Lajos polgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, és az ülést
bezárja.

K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

