Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május hó 31. napján
13,00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián
Gábor, Dr. Horváth László, Huszár Péter, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Orosz Bernadett,
Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Selmeczi Zoltán 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 7 fő van jelen, Dr. Csekey László,
Fábián Gábor, Dr. Horváth László és Orosz Bernadett késését, Lombos István távolmaradását előre
jelezte) és azt megnyitja.
Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatosan három módosító javaslata van:
Javasolja napirendre venni a „Jobbágy Károly emlékére emléktábla elhelyezésére” című
előterjesztést,
javasolja továbbá „az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására” című
előterjesztést levételét,
továbbá, hogy a meghívó szerint 3. napirendi pontot – Előterjesztés a Gyarmati Média
Kommunikációs Non-profit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására – elsőként tárgyalja meg a
Testület Házy Attila igazgató úr halaszthatatlan, sürgős elfoglaltsága miatt.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e más javaslat?
Más javaslat nem lévén Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a „Jobbágy Károly emlékére
emléktábla elhelyezésére” című előterjesztés napirendre felvételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú
7 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a 19. napirend levételére vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselőtestület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a meghívó szerinti 3. napirend elsőként való megtárgyalását, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott.

A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Kft 2011. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2011. évi
működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2011. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának
6/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2012.

évi

költségvetéséről

szóló

6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek meghatározására és Etikai Kódex elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a 2012. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Központi Óvoda nemzetiségi
intézményátszervezésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

óvodai

nevelési

feladataival

kapcsolatos

9.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 47/2006.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Ligeti Lajos utcai hársfasor védetté nyilvánítására és a helyi értékvédelemről szóló
26/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Moór Mátyás főépítész
13.) Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Vagyoni ügy:
Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

16.) Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására, illetve hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
szóló 13/2012.(I.26.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés a 2011. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Társulás

társulási

megállapodása

20.) Előterjesztés a DMRV Zrt-vel megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
21.) Előterjesztés „Pályázat beadása a szociális
összekapcsolására”
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

gyermekjóléti

alapellátások

funkcionális

22.) Előterjesztés Jobbágy Károly emlékére emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő:Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
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 a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Kft 2011. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Házy Attilát, a Média Kft ügyvezető igazgatóját. Megkérdezi, van-e
az írásban kiküldött anyaghoz kiegészítése?
Házy Attila: Köszönöm, nincs.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2012. (V.31.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Non-profit Kft 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Nonprofit 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 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Házy Attila ügyvezető

2.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2011. évi
működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a”Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2012. (V.31.) h a t á r o z a t a
A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a csatolt
közhasznúsági jelentését elfogadja.

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét
értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a közhasznúsági jelentés
alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
dr. Ádám György kuratórium elnöke

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a”Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82./2012. (V.31.) h a t á r o z a t a
A "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99"
Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a csatolt közhasznúsági jelentését
elfogadja.

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét
értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a közhasznúsági jelentés
alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Deák Sándor Pál kuratórium elnöke

(Fábián Gábor megérkezett.)

3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi
ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2011. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

3.

2012. június 5.
dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot érintő
rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson egyeztetést
azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi körülményeivel érintettek.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Medvácz Lajos polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2011. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2012. (V.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft.
2011. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. május 31.
Medvácz Lajos, polgármester
Juhászné Gajzinger Ágnes, ügyvezető

5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zolnyánszki Zsolt: Nem kifejezetten a rendelet-módosítással kapcsolatosan azt kérdezem, hogy a
sportegyesületek felé a sporttámogatások kifizetése mikor indulnak meg az egyesületek felé.
Ha már nálam van a szó, még azt szeretném kérni, az előző évek gyakorlatával ellentétben valósítsuk
meg azt, hogy %-os arányban minden egyesület azonos mértékben legyen finanszírozva.
Juhászné Gajzinger Ágnes: Az önkormányzat saját bevételei évente két részletben, március és
szeptember hónapban érkeznek. A nyári időszak a pénzügyi likviditás szempontjából a legnehezebb
időszak az önkormányzat számára, ezért a támogatási szerződésekben szeptember 30-i kifizetési
határidőt tudtunk vállalni mindenkinél egységesen. Működésképtelenség, illetve más elodázhatatlan ok
miatti kifizetés esetén egyedi kérelem alapján a polgármester dönt a kifizetésről. Elsődlegesen
szeptemberben kerülhet sor a kifizetésekre, addig az önkormányzatnak saját bevétele nem lesz már.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.28.) rendelete
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben
támasztott hivatásetikai alapelvek meghatározására és Etikai Kódex elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai
alapelvek meghatározásáról és Etikai Kódex elfogadásáról
1.

Balassagyarmat város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 231. § (1) bek. alapján Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
2012. június 1-től hatályos Etikai Kódexét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az Etikai Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőivel megismertesse és annak hivatal belső informatikai rendszeren történő
közzétételéről, elérhetőségéről gondoskodjon.
Határidő: 2012. június 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

(Orosz Bernadett és Dr. Horváth László megérkezett.)

7.) Előterjesztés a 2012. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
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
86/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a 2012. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a helyi
közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata:
a) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2011. évben
2.150.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá;
b) a helyi közösségi közlekedést 2012. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan
fenntartja;
c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás nélkül a szolgáltatóval a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg.
2) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2012. június 7.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
8.) Előterjesztés a Központi Óvoda nemzetiségi óvodai nevelési feladataival kapcsolatos
intézményátszervezésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Selmeczi Zoltán: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés elkészítésekor még két véleményezésre
jogosult szervezet véleménye nem állt rendelkezésünkre. Azóta ezeket beszereztük, megkaptuk, ezeket
röviden ismertetem. Az Országos Szlovák Önkormányzat véleménye, hogy sajnálattal veszi tudomásul a
szülőknek, a nevelőtestületeknek és az alkalmazotti közösségeknek a véleményét és elfogadja a döntést.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya szerint, a megyei fejlesztési tervvel összhangban van
a döntés és ezen feladatok megszüntetése nem jelent aránytalan terhet az eddig igénybevevők számára.
Nincs akadálya tehát, hogy a Képviselő-testület jogszerűen, még az utolsó napon meghozza a döntését.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda nemzetiségi óvodai nevelési feladataival kapcsolatos intézményátszervezésről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jogszabályokban
véleményezési, egyetértési jogokkal felruházott szervezetek támogató véleménye, a független
pedagógiai szakértői javaslatok és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának
szakmai támogató véleménye alapján – 2012. július 31-ei hatállyal megszünteti a Központi Óvoda
a) Patvarci Tagóvodájában folyó szlovák kétnyelvű,
b) Ipolyszögi Tagóvodájában folyó cigány kulturális
nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelést.

2) A Képviselő-testület a Központi Óvoda alapító okiratának 14. pontjából 2012. július 31-ei hatállyal
törli
a) az alábbi szakfeladatot:
„Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

851013”

b) az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott nevelési feladatok: közül a:
- „Szlovák kétnyelvű, nemzetiségi kisebbségi nevelés a Patvarci Tagóvodában
- Magyar nyelvű cigány etnikai, kulturális nevelés az Ipolyszögi Tagóvodában”
szövegrészt.
3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról szóló határozatot a
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. június 5.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy gondoskodjon az Óvodai Nevelési
Program
módosításának
elkészítéséről,
nevelőtestületi
elfogadásáról,
szakértői
véleményeztetéséről, majd fenntartói jóváhagyásra nyújtsa be a Képviselő-testület Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsághoz.
Határidő: a 4. pont tekintetében 2012. augusztus 31.
Felelős: Pálinkás Zoltánné intézményvezető
9.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási
15/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

rendjéről

szóló

Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.) rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
10.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi
47/2006.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

támogatásokról

szóló

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 ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét, miszerint a rendelettervezet 4. §-át az „A” változat szerint javasolják elfogadásra.
Vélemény, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A” változat szerinti rendelkezést, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a
szavazásnál).

A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen
szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28./2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
47/2006. (XII.21.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
(Dr. Csekey László megérkezett.)
11.) Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002. (V.24.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
12.) Előterjesztés a Ligeti Lajos utcai hársfasor védetté nyilvánítására és a helyi értékvédelemről
szóló 26/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Moór Mátyás főépítész
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete
a helyi értékvédelemről szóló 26/2001. (VI. 22.)rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
13.) Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes
szankcionálásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

magatartásokról,

valamint

azok

Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
14.) Előterjesztés a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Államkincstár folyamatosan ellenőrzi az
alapító okiratokat. A tegnapi postával érkezett visszajelzés, hogy a jogszabályi változások miatt egyes
alapító okiratunk módosítása szükséges. Ezzel kapcsolatosan az ülés előtt kiosztásra került egy
határozati javaslat, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, erről is döntsön.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Fogászati Alapellátási
Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászati Alapellátási Intézményi
Társulás (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.) alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
a) A bevezetőben „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész
helyébe „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” lép.
b) Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszti.
c) A 8. pont helyébe az alábbi pont lép
8. A költségvetési szerv besorolása:
• Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
d) A 9. pont a következő szövegrésszel egészül ki
„A tagönkormányzatok illetékességi területén a fogorvosi alapellátási szolgáltatás
megszervezése és üzemeltetése a kialakított fogorvosi körzeteknek megfelelően”
e) A 10. pont helyébe az alábbi pont lép
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
862300
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Szakfeladatok:
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtási igazgatási tevékenysége
841901
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
862301
Fogorvosi alapellátás
f) Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti.
g) Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. Törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII.31) Korm. rendelet és a Munka Törvénykönyve az irányadó.”
h) A 19. pontban „az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú
Korm. rendelet 13/A. §” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése” lép.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratán a módosításokat,
kiegészítéseket vezesse át és erről az érintett szerveket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. június 15.
dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az alapító okiratok módosításáról szóló
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
alapító okiratok módosításáról
I.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2012.(IV.26.) határozatának 1. pontját
– melyben az 1979. január 1-én alapított Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratát
egységes szerkezetben elfogadta – az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a 134/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 191/2009.(VI.30.), a
333/2009.(XII.21.), a 137/2011.(VI.30.), a 177/2011.(IX.29.), a 42/2012.(II.23.) és a 46/2012.(III.29.)
határozatokkal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A költségvetési szerv
Megnevezése: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Rövidített neve: GAMESZ”
(2) Az alapító okirat 3. pontjában a „2660 Balassagyarmat, Szondi u. 15-17.” szövegrész helyébe a
„2660 Balassagyarmat, Szondi u. 17.” szövegrész lép.
(3) Az alapító okirat 4. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 10. pontra módosul. A címet
követően kiegészül a jelenlegi 4. pont rendelkezéseivel. A jelenlegi 4. pont helyébe új 4. pont
lép.
(4) Az alapító okirat 5. pontjának számozása 4. pontra módosul.
(5) Az alapító okirat a 4. pontot követően az alábbi új 5. ponttal egészül ki:
„5. Jogelőd megnevezése, székhelye: - ”
(6) Az alapító okirat 6. pontja helyébe új 6. pont lép.
A 6. pont számozása 9. pontra, címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:”
címre módosul.
(7) Az alapító okirat 7. pontjának második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési
szabályzatát” szövegrész törlésre kerül.
A 7. pont helyébe új 7. pont lép, a régi 7. pont számozása 10. pontra módosul és
rendelkezéseivel kiegészül a 10. pont.
(8) Az alapító okirat 8. pontja helyébe új 8. pont lép.
(9) Az alapító okirat 9. pontjából a „helyi önkormányzati” szövegrész törlésre kerül.
A 9. pont helyébe új 9. pont lép, a régi 9. pont számozása 11. pontra módosul.

(10) Az alapító okirat 10. pontjának számozása 6. pontra módosul, és a 6. pont kiegészül az első
bekezdés rendelkezéseivel. A rendelkezésben „az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Korm rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
(11) Az alapító okirat 10. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az azt
követő rendelkezések alkotják az új 7. pontot.
a.) Az új 7. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek biztosítása.
Mindazokat a gazdálkodási, karbantartási, szállítási, élelmezési feladatokat,
amelyeknek szervezeti és személyi feltételei nincsenek meg az önállóan működő
intézményeknél, köteles a GAMESZ ellátni.
A GAMESZ gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és
ésszerű gazdálkodás feltételeit,a beszámolás törvényi előírás szerinti végzését, a
szervezet számviteli politikájában és az ügyrendben foglaltak szerint.”
b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási szakágazati
besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és elnevezések törlésre
kerülnek.
c.) „Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott feladatok” cím helyébe „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” cím lép és
egyidejűleg a TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„”Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
(12) Az alapító okirat 11. pontja helyébe új 11. pont lép.
(13) Az alapító okirat 12. pontja helyébe új 12. pont lép, a régi 12. pont számozása 14. pontra
módosul, egyidejűleg a TEÁOR kódok és elnevezések törlésre kerülnek.
a.) A 851013 szakfeladat „Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás” elnevezése
„Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás” elnevezés lép.
b.) Az „Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása” szakfeladat száma 9312004.
c.) A 931301 szakfeladat „Szabadidősport-tevékenység és támogatása” elnevezés helyébe
„Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása” elnevezés lép.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
e.) A 890442 szakfeladat „Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása” elnevezése helyébe „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” elnevezés lép.
(14) Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
Ezzel egyidejűleg számozása 8. pontra módosul. A 13. pont helyébe új 13. pont lép.
(15) Az alapító okirat 14. pontjában „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” címet
követő bekezdésben a „nevezi ki határozatlan időre” szövegrész helyébe „határozott időre
bízza meg” szövegrész lép, a 14. pont számozása 12. pontra módosul, egyidejűleg a 14. pont
helyébe új 14. pont lép.
(16) Az alapító okirat 15. pontjának rendelkezéseivel kiegészül az új 12. pont, a 15. pont helyébe
új 15. pont lép.
(17) Az alapító okirat 16. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 13. pontra módosul.
(18) Az alapító okirat 17-19. pontjainak számozása 15-17. pontokra módosul.

2.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja
„A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal a Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a 134/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 191/2009.(VI.30.), a
333/2009.(XII.21.), a 137/2011.(VI.30.), a 177/2011.(IX.29.), a 42/2012.(II.23.) és a 46/2012.(III.29.)
határozatokkal módosított alapító okirat.”
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
II.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2012.(IV.26.) határozatának 1. pontját
– melyben az 1989. június 12. napján alapított Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadta – az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a 127/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 329/2009.(XII.21.), a
216/2010.(X.28.) és a 23/2012.(II.23.) határozatokkal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint
módosítja:
(1) Az alapító okirat az alábbi új 3. ponttal egészül ki:
„3. A költségvetési szerv telephelyei: - ”
(2) Az alapító okirat 3. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 13. pontra módosul. A címet
követően kiegészül a jelenlegi 3. pont rendelkezéseivel.
(3) Az alapító okirat 5. pontja helyébe új 5. pont lép.
A 5. pont számozása 12. pontra, címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:”
címre módosul.
(4) Az alapító okirat 6. pontjának második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési
szabályzatát” szövegrész törlésre kerül.
A 6. pont helyébe új 6. pont lép, a régi 6. pont számozása 13. pontra módosul és
rendelkezéseivel kiegészül a 13. pont.
(5) Az alapító okirat 7. pontja helyébe új 7. pont lép.
(6) Az alapító okirat 8. pontjából a „helyi önkormányzati” szövegrész törlésre kerül.
A 8. pont helyébe új 8. pont lép, a régi 8. pont számozása 14. pontra módosul.
(7) Az alapító okirat 10. pontjának számozása 6. pontra módosul, és helyébe új 10. pont lép. .
(8) Az alapító okirat 11. pontjának számozása 7. pontra módosul és helyébe új 11. pont lép.
(9) Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8. pontra módosul és helyébe új 12. pont lép.
(10) Az alapító okirat 13. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az azt
követő rendelkezések alkotják az új 8. pontot.
a.) Az új 8. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott középfokú nevelési-oktatási
feladatok:

- Az intézményben általános tantervű, valamint emelt szintű gimnáziumi és
szakközépiskolai nevelést-oktatást biztosítanak. Emelt szintű oktatásban való
részvételre van lehetőség matematika, biológia, angol, német, magyar-történelem
és informatika tantárgyakból.
- Nyelvi előkészítő évfolyam indítása a gimnáziumi nevelés-oktatás keretében
- Nappali rendszerű, érettségi vizsgára felkészítő szakközépiskola oktatás
egészségügyi és informatikai szakmacsoportokban 9-12. évfolyamokon
- Szociális gondozói szakképzés
- Iskolai rendszerű esti és levelező tagozatos OKJ-s szakképzés egészségügyi,
szociális és informatika szakmacsoportokban
- Nappali rendszerű, érettségi vizsgához kötött szakmai vizsgára felkészítő
szakképzés egészségügyi és informatikai szakmacsoportokban az Országos
Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokkal
- Felnőttoktatás keretében végzett elméleti és gyakorlati szakképzés és vizsgáztatás
- Felnőttképzés egészségügyi és informatikai szakmacsoportokba tartozó
szakmákban.”
b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási szakágazati
besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és elnevezések törlésre
kerülnek.
c.) Az alapító okirat 8. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel, és
egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma „682002”
szakfeladat-számról „680002” szakfeladat-számra módosul.
e.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul.
f.) A szakfeladatok felsorolását követő szöveges rendelkezés törlésre kerül.
(11) Az alapító okirat 14. pontja helyébe új 14. pont lép.
(12) Az alapító okirat 15. pontja helyébe új 15. pont lép.
(13) Az alapító okirat 16. pontjának számozása 11. pontra módosul.
(14) Az alapító okirat 17. pontja helyébe új 17. pont lép.
(15) Az alapító okirat 18. pontjának számozása 5. pontra módosul.
Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye”
(16) Az alapító okirat 19. pontjának címe törlésre kerül, rendelkezései az új 5. pontba kerülnek
beépítésre.
(17) Az alapító okirat 20. pontjának számozása 15. pontra módosul.
(18) Az alapító okirat 21. pontjának rendelkezései a 15. pontba kerülnek beépítésre.
(19) Az alapító okirat 22. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép és számozása 16. pontra módosul.
(20) Az alapító okirat 23-25. pontjainak számozása 17-19. pontokra módosul.
2.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület a határozat 2. számú mellékletét képező tartalommal a Szent-György
Albert Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és

ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 127/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a
329/2009.(XII.21.), a 216/2010.(X.28.) és a 23/2012.(II.23.) határozatokkal módosított alapító
okirat”.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
III.
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városgondnokság (2660
Balassagyarmat, Óváros tér 15. szám) 39/2011.(III.31.) határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat bevezető részében az „1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe a „2011. évi
CXCV. törvény” szövegrész, „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm
rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
2.) Az alapító okirat 6. pontjának második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési
szabályzat” szövegrészt törli.
3.) Az alapító okirat 7. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati” szövegrészt törli.
4.) Az alapító okirat 8. pontjában a „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)
Korm rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
5.) Az alapító okirat 8. pontját követően „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím elé bekerül egy
sorszámozás, ez lesz a 9. pont. A jelenlegi 9-15. pontok számozása 10-16. pontra módosul.
6.) Az alapító okirat új 9. pontja „A költségvetési szerv alaptevékenysége” címet követően kiegészül az
alábbi szövegrésszel:
„Balassagyarmat Város Önkormányzata (alapító szerv) feladatkörébe tartozó feladatok
ellátása – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában foglaltak alapján –
az alapító okirat 9. pontjában meghatározott tevékenységek, feladatok ellátása.”
a.) Az új 9. pontban „Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok”
felsorolásból a szakfeladatok TEÁOR kódjait törli.
b.) A „Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 682001 szakfeladatot törli.
c.) A „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” szakfeladathoz tartozó
szakfeladatszám „522110” számról 522001” módosul.
d.) A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat „682002” száma „680002”
számra módosul.
e.) A „Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szakfeladat
elnevezése helyébe „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása” szövegrész lép.
7.) Az alapító okirat új 11. pontjában „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje” cím helyébe
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” szövegrész lép.
A címet követő szövegben a „nevezi ki 5 éves időtartamra” szövegrész helyébe a „határozott időre
bízza meg” szövegrész lép.
8.) Az alapító okirat új 13. pontjában „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(továbbiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „a Munka Törvénykönyve”
szövegrész lép.

9.) Az alapító okirat új 16., Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati
tulajdonú ingatlanok című pontját az alábbiakkal egészíti ki:
„Balassagyarmat, 1036/68 hrsz-ú, 3243 m2 területű, egyéb épület, udvar”
10.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
15.) Vagyoni ügy:
Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az értelmi fogyatékossággal élők
gondozása, segítése céljából bérbe adja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti, 870 hrsz-ú,
lakóház, udvar megnevezésű 330 m2 területű ingatlant (melyből az épület 138 m2) az Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád Megyei Közhasznú
Egyesület (Balassagyarmat, Óváros tér 26. adószám: 18641255-1-12) részére 2012. június 15-től
2015. június 30-ig az alábbi feltételekkel:
a) a kezdő bérleti díj összege bruttó: 50.000.-Ft/hó,
b) az óvadék összegének megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban, valamint a 15/2004. (V.21.)
számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a bérleti szerződést megkösse.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek
helyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

módosítására,

illetve

hatályon

kívül

Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezetek
társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Dr. Kenessey Albert KórházRendelőintézet átadásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor
alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete
a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet átadásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek
módosítására
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

A polgármester szavazásra bocsátja az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor
alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
17.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról szóló 13/2012.(I.26.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló
13/2012.(I.26.) határozatának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 13/2012.(I.26.) határozatának (továbbiakban: határozat)
módosítását az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.

2.

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

Határidő: 2012. június 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés a 2011. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a 2011. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja
el.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

19.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása
módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása módosításának
jóváhagyásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal – az alábbi kiegészítéssel együtt – hagyja jóvá a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás társulási megállapodásának módosítását:
A Képviselő-testület kijelenti, hogy:
a) a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásból 2012. január 1-jei hatállyal kilépett Nógrád
Megyei Önkormányzat által 2011. december 31-ig fenntartott intézményekben tanuló diákok
létszáma alapján számított költségvetési hozzájárulás arányos megfizetését nem vállalja,
tekintettel arra, hogy az e körbe tartozó intézmények fenntartói jogait, az általuk használt
vagyonelemek – ingó és ingatlan – tulajdonjogával egyetemben a Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ gyakorolja a a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. Törvény 2. §-ában foglaltaknak megfelelően.
b) a Társulási Tanácsa által 2/2012.(I.20.) TT számon hozott határozat 2. pontjában meghatározott
„Össz szavazati arány 2012. év %” oszlopban feltüntetett szavazati arányt tartja relevánsnak a
mindenkori éves költségvetési hozzájárulás meghatározása tekintetében.
c.) A Képviselő-testület felkéri a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsának elnökét, hogy haladéktalanul állapodjon meg a Nógrád Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjével annak érdekében, hogy az e szervezet által fenntartott, korábban a Nógrád
Megyei TISZK szervezetéhez tartozó intézményekben tanuló diákok létszáma alapján kiszámított
költségvetési hozzájárulás a Társulás rendelkezésére álljon, tekintettel arra, hogy ezen
intézmények a Társulási Megállapodás IV/1. pontjában meghatározott elvek és arányok szerint
részesedtek a Társulás által megvalósított TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-003 és a TIOP-3.1.1-08/12008-0010 számú projekt-támogatások összegéből, amely jelentősen hozzájárult ezen
intézmények szakképzési infrastruktúrájának fejlesztéséhez.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításának
jóváhagyásáról, e határozat megküldésével értesítse a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Tanácsának elnökét.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2012. május 31.

20.) Előterjesztés a DMRV Zrt-vel megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a DMRV Zrt-vel fennálló megállapodás módosításokkal egységes szerkezetben
való elfogadására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő ivóvíz, valamint
szennyvíz közművek üzemeltetése tárgyában az e határozat mellékletében megjelölt,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodások aláírását jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

21.) Előterjesztés „Pályázat beadása a szociális és gyermekjóléti alapellátások funkcionális
összekapcsolására”
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zolnyánszki Zsolt: A Pénzügyi Bizottság napirendjén volt az előterjesztés, de érdemben nem foglaltunk
állást az ügyben. Kérdéseink nem is merültek fel, hiszen csak egy pályázati kiírást kaptunk.
A pályázó mit szeretne ebből kihozni?
Selmeczi Zoltán: Hogy mit fog tartalmazni a pályázat, az a napokban áll össze. Azért nyújtjuk be a
pályázatot, mert sok gyermekjóléti alapfeladatot látunk el. Az egész önkormányzati rendszer változásait
nézve jó esély van arra, hogy átrendeződik ez a környezet. Házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres
segítségnyújtás, a közösségi ellátások visszakerülnek az önkormányzathoz, illetve a társulásaihoz.
Alapfeladataink továbbra is itt maradnak. Azt gondoltuk,jó lenne olyan szervezeti formába rendezni,
amely átlátható, irányításában egységes, kicsit költséghatékonyabb. Ez lényegében véve egy információs
központ lenne, egy hatékonyabb rendszer. A következő 3 hétben össze lehet rakni a pályázatot, hogy jó
dolog jöjjön ki belőle. Azért hoztuk be most az ülésre, hogy ne kelljen rendkívüli ülést összehívni emiatt.
Ez még csak elvi döntés, felhatalmazás. Természetesen a pályázatot csak akkor nyújtjuk be, ha tartalmas
pályázatot tudunk írni. Az 5 éves fenntarthatóság óvatosságra inthet bennünket.
Ez a gondozási központ, ha működőképes lesz, hatékonyabbá teszi az ellátásainkat.
Ezt a modellt ilyen 10-20 ezer fős településeken lehetne jól működtetni.
Csach Gábor alpolgármester: Osztályvezető úr szinte mindent elmondott, azért került be most az anyag,
hogy ne kelljen rendkívüli ülést tartani. A pályázat beadásának határidejét eltolták, van mód előkészíteni,
100 %-os finanszírozású, csak akkor lesz beadva, ha finanszírozható a likviditást tekintve és ha a
fenntartói kötelezettség tekintetében semmilyen többletterhet nem jelent a jelenlegi struktúrára. Azért is
érdemes pályázni, mert változik az óvodás és iskolás kötelező beíratási rend és a 0-3 éves korosztályról
nincs meg a kellő információ, ennek a pályázatnak ez is feladata kell legyen. Ha nem lesz megfelelő,
értékes és hasznos anyag, nem lesz pályázat.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
a TÁMOP 5.4.9-11/1 kódszámú, modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására című pályázat benyújtásának támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 5.4.9-11/1
kódszámú, modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására című
pályázat - melynek célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési
hatékonyságának javítása, olyan szolgáltatási, szolgáltatás koordináció kialakításával, mely a
lakosság problémáira komplex megoldást nyújt a felmerülő igényeknek megfelelően működő,
probléma centrikus rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakításával - benyújtásra kerüljön.
2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a pályázat előkészítése, koordinálása, megvalósítása során
szakértői támogatás kerüljön igénybe vételre a pályázatban e célra felhasználható forrásösszeg
bevonásával.

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásban megjelölt határidőig gondoskodjon
a pályázat benyújtásáról.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2012. június 18 (a 3. pont tekintetében).

22.) Előterjesztés Jobbágy Károly emlékére emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő:Medvácz Lajos polgármester
Huszár Péter: A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság keddi ülésén megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangú 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2012.(V.31.) h a t á r o z a t a
Jobbágy Károly emlékére emléktábla elhelyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jobbágy
Károly Alapítvány - az író hozzátartozóival együtt - 60x80 cm méretű fehér márvány emléktáblát
helyezzen el és avasson fel Jobbágy Károly költő, Balassagyarmat Díszpolgára emlékére a Kossuth
Lajos út 12. számú ház falán az alábbi szöveggel:
JOBBÁGY KÁROLY
(1921-1998)
EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1921. MÁJUS 27-ÉN
A KÉTSZERES JÓZSEF ATTILA DÍJAS KÖLTŐ,
BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA.
ÁLLÍTTATTA:
A JOBBÁGY KÁROLY ALAPÍTVÁNY 2012.

2.) A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az indítványozó Jobbágy Károly Alapítvány
kuratóriumának elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2012. május 31..
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megköszönve a városi televízió nézőinek figyelmét, a Testület tagjainak a
munkát, 14 óra 50 perckor az ülést bezárja.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

