
 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június  
                27-én 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, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt 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 
11 fő van jelen (Fábián Gábor képviselő igazoltan van távol) és megnyitja azt. 
A napirendre vonatkozóan a következő javaslatom van: 
Javasolnám napirendre venni a Balassagyarmati Kábel-SE rendkívüli támogatásának megítéléséről, 
valamint a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú pályázat 
megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosításáról szóló előterjesztéseket, melyek a 
meghívóban szereplő napirendi pontok után kerülnének megtárgyalásra. Javasolnám továbbá az 
„Előterjesztés a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámának meghatározására” című 
napirendi pont napirendről történő levételét. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény. 
 
Selmeczi Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság ülésén vetődött fel, hogy kerüljön 
levételre a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámának meghatározásáról szóló 
előterjesztés, tekintve, hogy a költségvetés adatait nem ismerjük még. A Képviselő-testület augusztus 
végén rendkívüli ülés keretében majd megtárgyalná ezt, akkora tisztában leszünk a számokkal. 
 
Pulay László: Egyebekben szeretnék felszólalni. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a 
Balassagyarmati Kábel-SE rendkívüli támogatásának megítéléséről szóló előterjesztés felvételére 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 



(1. ütem)” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosításáról szóló 
előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „Egyebek” napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező 
óraszámának meghatározására” című napirendi pont napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosításokkal együtt, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
Zárt ülés: 
1.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázata eredményének 

elbírálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

2.) Előterjesztés Kovács Sándor átmeneti segély kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Nyílt ülés: 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. II. félévi 

munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 
6/2012.(II.28.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

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

 
5.) Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
6.) Előterjesztés alapító okiratok módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Lakásügyek 
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Hunyadi u. 26. fsz. 2. és fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló 

lakások hasznosítására 
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4/B. 4. emelet 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására       
c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
d.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 9. alatti üresen álló lakás hasznosítására 
e.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi 85. A. lh. III. em. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 



f.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. em. 2. ajtószám alatti lakás 
hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
8.) Vagyoni ügy 

a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes 5176 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére 
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi 23/A. szám alatti 158/42/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérleti szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
  

9.)  
a) Tájékoztató a 2012. évi sportegyesületek, sportrendezvények illetve kiemelt sportolók 

támogatására biztosított előirányzat felosztásáról 
b) Tájékoztató a 2012. évi kulturális támogatására biztosított összeg felosztásáról 
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt OISMB elnök 
 

10.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzatával megkötendő megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
11.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
12.) Előterjesztés a 2012/2013. tanév általános iskolai osztályai, csoportjai számának meghatározására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
13.) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület pályaépítésének támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel-SE rendkívüli támogatásának megítélésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Előterjesztés a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú 
pályázat megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

16.) Egyebek 
 
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos 
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról. 
 

A Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázata eredményének elbírálásáról, és a 
Kovács Sándor átmeneti segély kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 
szóló napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 9/A. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. II. félévi 

munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. A Dr. Horváth László képviselő úr által 
tett javaslatok a munkatervbe beépítésre kerülnek.  



Felkéri Dr. Csekey Lászlót, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, Lombos Istvánt, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, és Pulay Lászlót, a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottságok 
véleményét. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúan támogatta a munkatervet, azzal, hogy Dr. Horváth 
László képviselő úr javaslatainak időpontja módosítva legyen. 
 
Pulay László: A Közbeszerzési Bizottság 3 igen szavazattal szintén támogatta a munkatervet.  
 
Dr. Csekey László: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is egyhangúan támogatta az időpont 
módosítással. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ezek átvezetésre kerülnek majd a munkatervben, ezekről nem kell külön 
szavaznia a Képviselő-testületnek. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Júliusra és augusztusra nincs előírva rendes ülés, azonban 2 rendkívüli 
ülésre számíthat a Képviselő-testület. Az egyik a most levételre került óvodai órakedvezmény kapcsán, a 
másik pedig 2 pályázatokhoz kötődik. A városközpont rekonstrukció vonatkozásában a közbeszerzés 
előminősítési eljárása lezárult, a közreműködő szervezet észrevételeire megküldtük a válaszokat, a 
tanúsítvány kiadása napokon belül várható. Az Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének, 
Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola épületének és az Idősek Otthona épületének 
energetikai felújítása tekintetében megérkezett a közbeszerzéshez szükséges árazott költségvetés a 
tervezőtől, így elkezdtük ennek a közbeszerzésnek az előkészítését is. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2012.(VI.27.)  h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
 

Határidő: a kiértesítésre: 2012. július 10. 
Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 
6/2012.(II.28.) rendelet módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 2. alkalommal kerül sor a költségvetés 
módosításra. Ennek oka, hogy a Kórház átadás és az Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán is 
rendezni kell az előirányzatokat. Utóbbinál a támogatás központosított előirányzatként szerepel 
költségvetésünkben, azonban a tényleges támogatási összeget tartalmazó finanszírozási szerződés csak 
júliusban kerül aláírásra. Eredeti szinten nem kerültek még be a költségvetésbe.  
Felkéri Dr. Csekey Lászlót, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, Lombos Istvánt, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, és Pulay Lászlót, a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottságok 
véleményét. 
 
 



Lombos István: Egyhangúan támogatta a Bizottság. Ezek tulajdonképpen technikai jellegű módosítások 
voltak. 
 
Dr. Csekey László: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is egyhangúan támogatta. 
 
Pulay László: A Közbeszerzési Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a rendelet tervezetet. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: A kiküldött anyaghoz képest történt még egy kis módosítás a mellékletben. 
A Városi Bölcsödét július 1-től a GAMESZ-hez kapcsoltuk, így az Idősek otthona költségvetésének egy 
része átvezetésre került a GAMESZ-hez. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.28.) 

rendelete módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) 
rendelet módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megtörtént a társadalmi egyeztetésre bocsátás, vélemény, javaslat nem 

érkezett. Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet tervezetet. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az ülés előtt kiosztásra került egy új rendelet tervezet, mely már 
tartalmazza a Bizottságok által tett kiegészítéseket.  
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: A rendelet tervezet kiegészül azzal, hogy a helyiség bérleti díja nem lehet 
kevesebb a szerződés lejáratakor fizetett bérleti díj összegétől. Ez tehát most pontosan annyi, mint 
amennyit eddig fizetett a bérlő, ekkor van értelme a 10%-os megváltásnak, ez lényegében a 
meghosszabbítás ellenértéke. Ha viszont a Képviselő-testület egyedileg dönt, akkor nincs értelme a 10% 
megfizetésének. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

35/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet 

módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  



Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 
Lombos István: A Bizottság támogatta a rendelet tervezetet. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek 

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

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2012. (VI.27.) határozata 

„Az önkormányzat feladatai, önként és egyéb önként vállalt feladatai az államháztartási  
szakfeladat-rend szerint” történő meghatározásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének c.) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet  3. §, a 4. § és az 5. § (5) 
bekezdésében vállalt feladatainak szakfeladat-rend szerinti besorolását az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
360000  Víztermelés-, kezelés, -ellátás 
370000      Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
390001  Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése 
421100 Út, autópálya építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állategészségügyi ellátás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841163 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 



841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása 
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása 
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása 
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása 
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása 
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása 
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása 
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és 
szabályozása  

841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)    
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)   
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
854314 Szociális ösztöndíjak 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869052 Település-egészségügyi feladatok 
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873012 Időskorúak átmeneti ellátása 
881011 Idősek nappali ellátása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889108 Gyermekek egyéb napközi ellátása 



889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889913 Nappali melegedő 
889924 Családsegítés 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931201 Versenysport- tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  
960302 Hadisírok létesítése, gondozása 
960302 Köztemető-fenntartás és - működtetés 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a szükséges dokumentumokkal küldje 

meg a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának, és egyidejűleg gondoskodjon a 
határozat közzétételéről.  

 
Határidő: 2102. július 5. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 

5.) Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  

Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
104/2012.(VI.27.) határozata 

társulási megállapodások felülvizsgálatáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényben foglalt 

kötelezettségeknek eleget téve felülvizsgálta a társulásait, és a felülvizsgálat eredményeként az 
alábbi döntést hozza: 

 Balassagyarmat-Patvarc-Ipolyszög Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási 
Megállapodásának módosítását a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 

  a többi társulási megállapodást változatlan formában fenntartja. 
 

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



 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

6.) Előterjesztés alapító okiratok módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Sok ilyen lesz még, hiszen a közigazgatás átalakítása, az állami feladatok 
átalakítása mind ezzel járnak. Az intézmények átadása és a jogszabályi környezetváltozás miatt kell 
módosítani több intézménynél az alapító okiratot. Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság 
ülésén felvetődött, hogy a 3. határozati javaslatnál, az 1. pont (10) bekezdés a) pontjának 3. francia 
bekezdésénél az illetékes minisztérium neve nem jól szerepel, nem Oktatási és Kulturális Minisztérium, 
hanem Emberi Erőforrások Minisztériuma a helyes megnevezés. Azt gondolom, hogy ez technikai jellegű, 
pontosítani fogjuk.  
 
Dr. Csekey László: A Kiss Árpád Általános Iskolánál az intézmény általános jogutódjai közt szerepel, 
hogy „Ágoston Hitvallási Evangélikus Elemei Népiskola”. Ez azonban „Ágostai Hitvallási Evangélikus 
Elemei Népiskola”, ezt is kérném javítani.  
 
Zolnyánszki Zsolt: Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági ülésen is elhangzott egy kis 
pontosítás. A Művelődési Központ alapító okiratában, az intézmény rendelkezésére, használatába 
bocsátott önkormányzati tulajdonú ingatlannál szerepel a Deák Ferenc u. 17., hrsz. 1649/2,  8.196 m2 
területű ingatlan.  Ez kerüljön kivételre az egységes szerkezetű alapító okiratból, hiszen nem oda tartozik. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük az észrevételeket. Pontosítani fogjuk ezeket, átvezetésre 
kerülnek majd, azonban külön nem kell ezekről a módosításokról szavaznia a Képviselő-testületnek. 
 
A polgármester további vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2012.(VI.27.)    h a t á r o z a t a 
a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról szóló határozat módosításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2012.(IV.26.) határozatának 1. pontját 
– melyben az 1983. január 1-én alapított Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratát egységes 
szerkezetben elfogadta – az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1.) A Képviselő-testület a 124/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és 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.) határozatokkal 
módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
 
(1) Az alapító okirat 4. pontja helyébe új 4. pont lép.  

A jelenlegi 4. pont számozása 13. pontra, címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és 
irányító szervének megnevezése, székhelye” címre módosul.  A címet követően kiegészül a 
jelenlegi 4. 5. és 9. pont rendelkezéseivel. 
 

(2) Az alapító okirat 5. pontja helyébe a jelenlegi 21. pont lép, és kiegészül a jelenlegi 22. pont 
rendelkezéseivel.  
 

(3) Az alapító okirat 6. pontjának számozása 4. pontra módosul. 
 



(4) Az alapító okirat 6. pontja helyébe új 6. pont lép. 
 

(5) Az alapító okirat 7. pontja helyébe új 7. pont lép.  
A jelenlegi 7. pont számozása 12. pontra módosul. Rendelkezéseibe beépül a jelenlegi 7. pont, 
kiegészül a jelenlegi 8. pont rendelkezéseivel. 
 

(6) Az alapító okirat 9. pontjának helyébe új 9. pont lép. 
A jelenlegi 9. pont rendelkezéseivel kiegészül a 13. pont.  
 

(7) Az alapító okirat 10. pontja helyébe új 10. pont lép, „A költségvetési szerv 
alaptevékenysége” címmel. 
 

(8) Az alapító okirat 11. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati” szövegrész 
törlésre kerül.  
A 11 pont helyébe új 11. pont lép, a régi 11. pont számozása 14. pontra módosul. 
 

(9) Az alapító okirat 12. pontjának számozása 9. pontra módosul.  Rendelkezései alkotják az új 9. 
pontot. 
 

(10) Az alapító okirat 13. pontjának számozása 6. pontra módosul, rendelkezései alkotják az új 6. 
pontot. 
 

(11) Az alapító okirat 14. pontjának számozása 7. pontra módosul, rendelkezései alkotják az új 7. 
pontot. 
 

(12) Az alapító okirat 15. pontjának számozása 8. pontra módosul, rendelkezései alkotják az új 8. 
pontot. 
 

(13) Az alapító okirat 16. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az azt 
követő rendelkezések alkotják az új 10. pontot. 
a.) Az új 10. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki: 

„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott alapfokú nevelési-oktatási 
feladatok: 

- Nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamokon, ezen belül: 

 Emelt óraszámú oktatás idegen nyelvből a székhelyen – Kiss Árpád 
Általános Iskola 

 Emelt óraszámú oktatás testnevelésből, sportiskolai nevelés-oktatás a 
Dózsa György tagiskolában 

 Emelt óraszámú oktatás matematikából a Szabó Lőrinc Tagiskolában 
- Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását, akik 

a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények 
között oktathatók és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdenek, illetve akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek. 

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: MKM 
rendelet) 39./D. és 39/E. §-aiban foglaltak szerint 

- Iskolaotthonos nevelés-oktatás az MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően 
- Az intézmény körzeti pedagógiai szakmai szolgáltatási bázisintézmény 
- A közoktatási törvény 30. § (6)-(7) bekezdése alapján folytatott fejlesztő 

foglalkoztatás 
b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási szakágazati 

besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és elnevezések törlésre 
kerülnek. 



c.) Ezt követően az alapító okirat kiegészül „Az alaptevékenységek államháztartási 
szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel és  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. 
 

(14) Az alapító okirat 17. pontja helyébe új 17. pont lép. 
 

(15) Az alapító okirat 18. pontja helyébe új 18. pont lép. 
 

(16) Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
Ezzel egyidejűleg számozása 11. pontra módosul, rendelkezései alkotják az új 11. pontot. 
 

(17) Az alapító okirat 20. pontja törlésre kerül. 
 

(18) Az alapító okirat 21. és 22. pontja alkotják az új 5. pontot.  
 

(19) Az alapító okirat 23. pontjának számozása 15. pontra módosul. Rendelkezései alkotják az új 
15. pontot. A 24. pont rendelkezéseivel kiegészül az új 15. pont. 
 

(20) Az alapító okirat 25. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
(továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve” 
szövegrész lép és számozása 16. pontra módosul. 
 

(21) Az alapító okirat 26-28. pontjainak számozása 17-19. pontokra módosul. 
 

2.) A Képviselő-testület a határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja  
„A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Kiss Árpád Általános 
Iskola alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel 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.) 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. július 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2012.(VI.27.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról 
 

1.) A Képviselő-testület a 123/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 244/2009.(IX.30.), a 
327/2009.(XII.21.), a 103/2010.(VI.23.), a 134/2010.(VII.14.) és a 179/2011.IIX.29.) határozatokkal 
módosított alapító okiratot 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 4. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító 
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 12. pontra módosul. A címet 
követően kiegészül a jelenlegi 4., 5. és 8.. pont rendelkezéseivel.  
A jelenlegi 4. pont helyébe új 4. pont lép. 

 
(3) Az alapító okirat 5. pontja helyébe új 5. pont lép. 

A jelenlegi 5. pont rendelkezései beépülnek az új 12. pontba.  
  
(4) Az alapító okirat 6. pontjának számozása 4. pontra módosul, helyébe új 6. pont lép. 

 
(5) Az alapító okirat 7. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre és 

felvételei körzete” címre, számozása 11. pontra módosul. Helyébe új 7. pont lép. 
 

(6) A  8. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát” 
szövegrész törlésre kerül. 
A 8. pont helyébe új 8. pont lép, a régi 8. pont rendelkezéseivel kiegészül a 12. pont. 

 
(7) Az alapító okirat 9. pontja helyébe új 9. pont lép. 
 
(8) Az alapító okirat 10. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati” 

szövegrész törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” címre, 
számozása 13. pontra módosul. A 10. pont helyébe új 10. pont lép.  

 
(9) Az alapító okirat 11. pontjának számozása 8. pontra módosul, és helyébe új 11. pont lép. 

 
(10) Az alapító okirat 12. pontjának számozása 7. pontra módosul és helyébe új 12. pont lép.  
 
(11) Az alapító okirat 13. pontjának számozása 7. pontra módosul és helyébe új 13. pont lép. 
 
(12) Az alapító okirat 14. pontjában lévő „A költségvetési szerv alaptevékenysége” cím és az azt 

követő rendelkezések alkotják az új 9. pontot. 
a.)  Az új 9. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki: 

„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott nevelési feladatok: 
- Óvodai nevelés, ezen belül: 
- Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, akik a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált 
körülmények között nevelhetők és testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékosok, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve akik a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdenek. 

- Szlovák kétnyelvű, nemzetiségi kisebbségi nevelés a Patvarci Tagóvodában 
- Magyar nyelvű cigány etnikai, kulturális nevelés az Ipolyszögi Tagóvodában 
- Az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, 

tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint óvodai fejlesztő programot 
szervez, illetve foglalkozást biztosít a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994.(VI.08.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-aiban foglaltak 
alapján.” 

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. 
 

(13) Az alapító okirat 15. pontja helyébe új 15. pont lép. 
 
(14) Az alapító okirat 16. pontja helyébe új 16. pont lép. 
 
(15) Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési szerv 

vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”,  ezzel egyidejűleg számozása 10. pontra 
módosul. A 17. pont helyébe új 17. pont lép. 

 
(16) Az alapító okirat 18. pontja helyébe új 18. pont lép. 
 
(17) Az alapító okirat 19. pontjának számozása 5. pontra módosul. 

Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye” 
 

(18) Az alapító okirat 20. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje” címre, számozása 14. pontra módosul. 

 
(19) Az alapító okirat 21. pontjának rendelkezései a 14. pontba kerülnek beépítésre. 
 
(20) Az alapító okirat 22. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 

(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve” 
szövegrész lép és számozása 15. pontra módosul. 

 
(21) Az alapító okirat 23-25. pontjainak számozása 16-18. pontokra módosul. 

 
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Központi Óvoda alapító okiratát 

egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 123/2009.(V.27.) határozattal 
elfogadott és a 244/2009.(IX.30.), a 327/2009.(XII.21.), a 103/2010.(VI.23.), a 134/2010.(VII.14.)  és 
a 179/2011.IIX.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. július 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen 
és 1 nem szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2012.(VI.27.)   h a t á r o z a t a 
a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról 
 



1.) A Képviselő-testület a 125/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 200/2009.(VIII.17.), a 
154/2010.(VIII.19.), a 213/2010.(X.28.) és a 8/2011.II.27.) határozatokkal módosított alapító okiratot 
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 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.és 6.. pont rendelkezéseivel.  
A jelenlegi 3. pont helyébe új 3. pont lép. 

 
(3) Az alapító okirat 5. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre” 

címre, számozása 12. pontra módosul. Helyébe új 5. pont lép. 
 

(4) A  6. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát” 
szövegrész törlésre kerül. 
A 6. pont helyébe új 6. pont lép, a régi 6. pont rendelkezéseivel kiegészül a 13. pont. 

 
(5) Az alapító okirat 7. pontja helyébe új 7. pont lép. 
 
(6) Az alapító okirat 8. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati” szövegrész 

törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” címre, számozása 
14. pontra módosul. A 8. pont helyébe új 8. pont lép.  

 
(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 10. pontot. 
a.) Az új 10. pont a címet követően az alábbi szöveges rendelkezéssel egészül ki: 

„Az intézmény által az alaptevékenység körében ellátott középfokú nevelési-oktatási 
feladatok: 
- Nyolc évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás a korai tehetséggondozás 

jegyében, emelt szintű nyelvoktatás 
- Négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás keretén belül emelt szintű 

nyelvoktatás, fakultációs lehetőségek biztosítása 
- A gimnázium részt vesz az Oktatási és Kulturális Minisztérium irányításával 

működő Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában 

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D. és 
39/E § -aiban 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 alapító okirat 10. 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. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési szerv 

vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”,  ezzel egyidejűleg számozása 11. pontra 
módosul. A 16. pont helyébe új 16. pont lép. 

 
(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 rendelkezéseivel kiegészül az új 5. pont. 

 
(17) Az alapító okirat 20. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 

rendje” címre, számozása 14. pontra módosul. 
 
(18) Az alapító okirat 21. pontjának rendelkezései a 14. 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 15. pontra módosul. 

 
(20) Az alapító okirat 23-25. pontjainak számozása 16-18. pontokra módosul. 

 
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Balassi Bálint Gimnázium alapító 

okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 125/2009.(V.27.) 
határozattal elfogadott és a 200/2009.(VIII.17.), a 154/2010.(VIII.19.), a 213/2010.(X.28.) és a 
8/2011.II.27.) 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. július 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

   
A polgármester szavazásra bocsátja a negyedik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2012.(VI.27.)   h a t á r o z a t a 
a Városi Sportintézmények alapító okiratának egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról 
 

1.) A Képviselő-testület a 137/2009.(V.27.) határozattal elfogadott, a 332/2009.(XII.21.), a 
88/2010.(V.26.),a 150/2010.(VIII.19.), a 218/2010.(X.28.), a 178/2011.(IX.29.) és a 236/2011.(XI.24.) 
határozattal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
 

(1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés 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:” 

(2) Az alapító okirat 1. pontja első részének címe helyébe „A költségvetési szerv 
megnevezése” cím lép. 
 

(3) Az alapító okirat 1. pontjának második részének  „A költségvetési szerv székhelye” cím 
rendelkezései alkotják az új 2. pontot. 

 
(4) Az alapító okirat az alábbi új 3. ponttal egészül ki: 

„3. A költségvetési szerv telephelyei: -”  
 

(5) Az alapító okirat 2. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító 
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 10. pontra módosul. A címet 
követően kiegészül a jelenlegi 5.. pont rendelkezéseivel.  
A jelenlegi 2. pont helyébe új 2. pont lép: 

 
(6) Az alapító okirat 3. pontjának számozása 4. pontra módosul, helyébe új 3. pont lép. 

 
(7) Az alapító okirat 4. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre” 

címre, számozása 9. pontra módosul. Helyébe új 4. pont lép. 
 

(8) Az 5. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát” 
szövegrész törlésre kerül. 
A 5. pont helyébe új 5. pont lép, a régi 5. pont rendelkezéseivel kiegészül a 10. pont. 

 
(9) Az alapító okirat 6. pontjának helyébe új 6. pont lép. 
 
(10) Az alapító okirat 7. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati” szövegrész 

törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” címre, számozása 
11. pontra módosul. A 7. pont helyébe új 7. pont lép.  

 
(11) Az alapító okirat 8. pontjának számozása 6. pontra módosul, és helyébe új 8. pont lép. 

 
(12) Az alapító okirat 9. 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 intézmény által az alaptevékenység körében ellátott közfeladatok: 
A Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő sportlétesítmények, 
valamint strandfürdő, és kemping működtetése, üzemeltetése, hasznosítása. Az 
ezekkel kapcsolatos műszaki, technikai, és személyi feltételek, és a város 
szabadidős, és versenysportjának,  iskolai testnevelésórák létesítményi 
feltételeinek biztosítása.” 

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 7. 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” szakfeladathoz tartozó 
szakfeladatszám „6800002” szakfeladat-számra módosul. 

e.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés 
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul. 



 
(13) Az alapító okirat 10. pontja helyébe új 10. pont lép. 

 
(14) Az alapító okirat 11. pontja helyébe új 11. pont lép. 

 
(15) Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8. pontra változik,helyébe új 12. pont lép. 

 
(16) Az alapító okirat 13. pontja helyébe új 13. pont lép. 

 
(17) Az alapító okirat 14. pontjának számozása 5. pontra módosul. 

Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye” 
 

(18) Az alapító okirat 15. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje” címre, számozása 12. pontra módosul. A 15. pont helyébe új 15. pont lép. 

 
(19) Az alapító okirat 16. pontjának rendelkezései a 12. pontba kerülnek beépítésre, helyébe új 

16. pont lép. 
 
(20) Az alapító okirat 17. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 

(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve” 
szövegrész lép és számozása 13. pontra módosul. 

 
(21) Az alapító okirat 18-20. pontjainak számozása 14-16. pontokra módosul. 

 
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Városi Sportintézmények alapító 

okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 137/2009.(V.27.) 
határozattal elfogadott, a 332/2009.(XII.21.), a 88/2010.(V.26.),a 150/2010.(VIII.19.), a 
218/2010.(X.28.), a 178/2011.(IX.29.) és a 236/2011.(XI.24.) 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. július 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
A polgármester szavazásra bocsátja az ötödik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2012.(VI.27.)   h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról 
 

1.) A Képviselő-testület a 130/2009.(V.27.) határozattal elfogadott, a 330/2009.(XII.21.) és a 
23/2010.(II.17.) határozattal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
 

(1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés 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:” 



(2) 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 7.. pont rendelkezéseivel.  
A jelenlegi 4. pont helyébe új 4. pont lép: 

 
(3) Az alapító okirat 5. pontjának számozása 4. pontra módosul, helyébe új 5. pont lép. 

 
(4) Az alapító okirat 6. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre” 

címre, számozása 9. pontra módosul. Helyébe új 6. pont lép. 
 

(5) A 7. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát” szövegrész 
törlésre kerül. 
A 7. pont helyébe új 7. pont lép, a régi 7. pont rendelkezéseivel kiegészül a 10. pont. 
 

(6) Az alapító okirat 8. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, a helyébe új 8. pont lép. 
 

(7) Az alapító okirat 9. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati” szövegrész 
törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” címre, számozása 11. 
pontra módosul. A 9. pont helyébe új 9. pont lép.  

 
(8) Az alapító okirat 11. pontjának számozása 7. pontra módosul, és helyébe új 11. pont lép. 

 
(9) Az alapító okirat 11. 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 intézmény által az alaptevékenység körében ellátott közfeladatok: 
 

 Olyan, összetett funkciójú, nyilvános könyvtár működtetése, amely 
gyűjteményeit, szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok biztosítsák a munkához, 
tanuláshoz, kutatáshoz, kultúrálódáshoz, oktatáshoz, szórakozáshoz és az 
ember általános fejlődéséhez szükséges információk tárgyilagos és sokoldalú 
közvetítését a település és vonzáskörzetének lakói, valamint az ezen kívül élő, 
lakó állampolgárok számára. Ennek keretén belül az intézmény az alábbi 
feladatokat végzi, szolgáltatásokat nyújtja:  
- Gyűjteményét – a helyi igényeknek megfelelően – folyamatosan gyarapítja, 

feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Gondoskodik az 
állomány védelméről, a fölöslegessé vált dokumentumok törléséről. 

- Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet folytat, audiovizuális 
részleget, valamint helytörténeti gyűjteményt és kutatóhelyet működtet. 

- Biztosítja dokumentumainak helyben használatát, kölcsönzését, 
előjegyzését, másolatszolgáltatását, valamint számítógépes nyomtatását, 
szkennelését, fax küldését és fogadását. 

- Számítógépes adatbázisokat épít. 
- A gyűjteményben nem található dokumentumokat könyvtárközi 

kölcsönzéssel szerzi be.  
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól 

és szolgáltatásairól. 
- Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését. 
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
- Bekapcsolódik az országos informatikai és telematikai fejlesztésbe, 

internethozzáférést biztosít és részt vesz a használók képzésében. 
- Közhasznú információkat továbbít. 
- Irodalomkutatást végez, bibliográfiákat állít össze. 
- Helyismeretei információkat és dokumentumokat gyűjt. 
- Szociális funkciókat lát el. 
- Kiadványokat jelentet meg. 



- A Balassagyarmat vonzáskörzetébe tartozó települési könyvtárak munkáját 
segítő szolgáltatásokat nyújt. 

- A nyilvános könyvtári ellátórendszeren belül Balassagyarmat kistérsége 
vonatkozásában mozgókönyvtári feladatokat lát el. 

 Közösségi programokat tart: könyves ünnepek, irodalmi rendezvények, 
könyvpremierek, ismeretterjesztő előadások, óvodai, iskolai foglalkozások, 
olvasótáborok, kiállítások, emléknapok, a városból elszármazottak baráti 
találkozói, vetélkedők. 

 
Az intézmény közművelődési, közösségépítő tevékenységén belül: 

- Konferenciákat, tanácskozásokat, emléküléseket rendez. 
- Részt vesz a Madách- és Mikszáth-kultusz ápolásában, a város irodalmi 

hagyományainak továbbéltetésében. 
- Szervezi és támogatja a Komjáthy Jenő Irodalmi és Művészeti Társaság, 

valamint a Honismereti Kör tevékenységét” 
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 7. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az 
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel, és 
egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek. 

d.) A felsorolást kiegészíti a „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladattal 
és a hozzá tartozó  „680002” szakfeladat-számmal. 

e.) Kiegészíti az „Építményüzemeltetés” szakfeladattal és a hozzátartozó 811000” 
szakfeladat-számmal. 

f.) Beépítésre kerül az”” Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás”.szakfeladat, a 
hozzátartozó „855931” szakfeladat-számmal. 

g.) Kiegészíti a „Közművelődési tevékenységek és támogatásuk” szakfeladattal és a 
hozzátartozó „910511” szakfeladat-számmal. 

h.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés 
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul. 

i.) A szakfeladatok felsorolását követő szöveges rendelkezés törlésre kerül. 
 

(10) Az alapító okirat 12. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 12. pont lép. 
 

(11) Az alapító okirat 13. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 13. pont lép. 
 

(12) Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”,  ezzel egyidejűleg számozása 8. pontra 
módosul. A 14. pont helyébe új 14. pont lép. 

 
(13) Az alapító okirat 15. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 15. pont lép. 

 
(14) Az alapító okirat 16. pontjának számozása 5. pontra módosul. 

Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye” 
 

(15) Az alapító okirat 17. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” 
címre, számozása 12. pontra módosul. 

 
(16) Az alapító okirat 18. pontjának rendelkezései a 12. pontba kerülnek beépítésre. 

 
(17) Az alapító okirat 19. 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 20-22. pontjainak számozása 14-16. pontokra módosul. 



 
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Madách Imre Városi Könyvtár 

alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
130/2009.(V.27.) határozattal elfogadott, a 330/2009.(XII.21.) és a 23/2010.(II.17.) 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. július 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a hatodik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2012.(VI.27.)   h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának egységes szerkezetben 

történő elfogadásáról 
 

1.) A Képviselő-testület a 131/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 331/2009.(XII.21.) határozattal 
módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
 

(1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés 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:” 

(2) Az alapító okirat 3. pontjának címe „A költségvetési szerv alapítói, fenntartói és irányító 
szervének megnevezése, székhelye” címre, számozása 10. pontra módosul. A címet követően 
kiegészül a jelenlegi 6.. pont rendelkezéseivel.  
A jelenlegi 3. pont helyébe az alábbi új 3. pont lép: 
„3. A költségvetési szerv telephelyei: - ”  

 
(3) Az alapító okirat 5. pontjának címe „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre” 

címre, számozása 9. pontra módosul. Helyébe új 5. pont lép. 
 

(4) A 6. pont második francia bekezdéséből a „szervezeti és működési szabályzatát” szövegrész 
törlésre kerül. 
A 6. pont helyébe új 6. pont lép, a régi 6. pont rendelkezéseivel kiegészül a 10. pont. 

 
(5) Az alapító okirat 7. pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, a helyébe új 7. pont lép. 

 
(6) Az alapító okirat 8. pontjának első francia bekezdéséből a „helyi önkormányzati” szövegrész 

törlésre kerül. Címe „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” címre, számozása 11. 
pontra módosul. A 8. pont helyébe új 8. pont lép.  

 
(7) Az alapító okirat 9. pontjának számozása 6. pontra módosul, és helyébe új 9. pont lép. 

 
(8) 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 intézmény által az alaptevékenység körében ellátott közfeladatok: 



 A település közművelődési intézményeként az itt élő, lakó, dolgozó polgárok 
művelődési igényeinek kielégítése és fejlesztése, társadalmi és kulturális értékek 
közvetítése, létrehozása, információközvetítés, kommunikációs, közösségi színtér 
biztosítása. Ennek keretén belül az intézmény az alábbi feladatokat végzi, 
szolgáltatásokat nyújtja:  
- Biztosítja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz, életmódhoz igazodó 

művelődési és szórakozási tevékenységekhez szükséges feltételeket. 
- Közreműködik a város közművelődési és kulturális rendezvényeinek 

szervezésében. 
- Segíti és szervezi a művészeti csoportokat, amatőr mozgalmakat, alkotó 

közösségeket. 
- Gondoskodik a közösségi élet kereteinek megteremtéséről klubok, körök 

működtetésével. 
- Közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, 

tanfolyamokat, előadásokat szervez. 
- Kiállítások szervezésével, galéria és képtár működtetésével közreműködik a 

művészeti alkotások bemutatásában, befogadásának elősegítésében. 
- Műsorok, koncertek, táncestek szervezésével lehetőséget biztosít a szabadidő 

eltöltéséhez és a szórakozáshoz a központi intézményben és a szabadtéri 
színpadon.” 

b.) Az ”Alapvető szakágazat” elnevezés „A költségvetési szerv államháztartási szakágazati 
besorolása” elnevezésre módosul, az ezt követő TEÁOR kódok és elnevezések törlésre 
kerülnek. A szakágazat megnevezése helyébe az M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység” szövegrész lép. 

c.) Az alapító okirat 7. pontja a szakágazati besorolást követően kiegészül „Az 
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása” címmel, és 
egyidejűleg a felsorolásból TEÁOR kódok törlésre kerülnek. 

d.) A felsorolást kiegészíti a „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladattal és 
a hozzá tartozó  „680002” szakfeladat-számmal. 

e.) Kiegészíti az „Építményüzemeltetés” szakfeladattal és a hozzátartozó 811000” 
szakfeladat-számmal. 

f.) Beépítésre kerül az”” Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás”.szakfeladat, a 
hozzátartozó „855931” szakfeladat-számmal. 

g.) Az „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” elnevezés 
„Önkormányzatok és társulások elszámolásai” elnevezésre módosul. 

h.) A szakfeladatok felsorolását követő szöveges rendelkezés törlésre kerül. 
 

(9) Az alapító okirat 11. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 11. pont lép. 
 
(10) Az alapító okirat 12. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 12. pont lép. 

 
(11) Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési szerv 

vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”,  ezzel egyidejűleg számozása 8. pontra 
módosul. A 13. pont helyébe új 13. pont lép. 

 
(12) Az alapító okirat 14. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe új 14. pont lép. 

 
(13) Az alapító okirat 15. pontjának számozása 5. pontra módosul. 

Az új 5. pont címe: „Jogelőd megnevezése, székhelye” 
 

(14) Az alapító okirat 16. pontjának címe „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” 
címre, számozása 12. pontra módosul. 

 
(15) Az alapító okirat 17. pontjának rendelkezései a 12. pontba kerülnek beépítésre. 

 



(16) Az alapító okirat 18. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
(továbbiiakban: Munka Törvénykönyve)” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyve” 
szövegrész lép és számozása 13. pontra módosul. 

 
(17) Az alapító okirat 19-21. pontjainak számozása 14-16. pontokra módosul. 

 
2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal a Mikszáth Kálmán Művelődési 

Központ alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a  
131/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és a 331/2009.(XII.21.) határozattal  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. július 10. 
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 

 

7.) Lakásügyek 
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Hunyadi u. 26. fsz. 2. és fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló 

lakások hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Ezek komfort nélküli lakások, rossz műszaki 
állapotban vannak, felújításuk jelentős költséggel járna. 
 
Huszár Péter: A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 1.250e forint induló áron 
történő elidegenítés mellett döntött. A felkért szakértők által megállapított értéket vette alapul a Bizottság, 
mely szerint az egyik ingatlan 150e forint, míg a másik 1.100e forint forgalmi értékű. A két ingatlan 
forgalmi értéke együttesen 1.250e forint. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság a 2 ingatlan értékesítésére 500e forintos induló árat állapított meg, 
licit indulási áron. Valószínűnek tartjuk, hogy nem lesz más jelentkező. Nagyon rossz állapotban van ez a 
2 ingatlan. Az önkormányzat legalább meg tud ettől szabadulni, hiszen úgy gondoljuk, hogy nem találna 
más lakót.  
 
Pulay László: Nem nevezhető lakásnak a két ingatlan. Azért akarják megvenni az első lakás tulajdonosai, 
hogy nehogy olyan lakó kerüljön oda megint, aki eddig lakott ott. 500e forintnál többet nem nagyon tudnak 
vállalni. Annyit mondtak még nekem, hogy 800e forintig tudnak elmenni, ennyit tudnak maximálisan 
felajánlani. A telek árának megfizetése történne meg, ha elidegenítésre kerülne az ingatlan. 
 
Medvácz Lajos polgármester: 2 javaslat van, a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslata. Jó lenne ettől az ingatlantól megszabadulni.  
 
Huszár Péter: Azt látom, hogy lassan minden egyes ingatlant el kell adnunk, vagy le kell bontanunk. Nem 
tudom, hogy a bérbeadáskor ilyen állapotban voltak-e ezek az ingatlanok, mint most. Valakinek felmerül a 
felelőssége, hogy vagy milliókat kell költeni az ingatlanra, vagy értékesíteni kell. A Gazdasági, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azért döntött így, mert valahol „megállj-t” kellene 
parancsolni.  
Akár az önkormányzat is tehetne vételi ajánlatot erre az ingatlanra, és lehetne ott is építeni. Múltkor 
megjegyezte nekem egy lakásigénylő, hogy 15 éve adta be az igényét önkormányzati lakásra, és mindig 
csak ígéreteket kap, és nem kapott idáig lakást.  
Vannak lakások az önkormányzat tulajdonában, igaz sok közülük lakhatatlan. Vagy értékesíteni kell, vagy 
odaadni ingyen, de valamit csinálni kellene ezekkel. Ez ilyen szinten tarthatatlan. Későbbiek folyamán 



ezzel többet kellene foglalkozni, nagyobb figyelmet kell erre fordítani. 
 
Lombos István: Szeretném tisztázni, hogy azért döntöttük 500e forint induló ár mellett, mert nem láttunk 
lehetőséget arra, hogy el lehet ezt az ingatlant adni. Az önkormányzat nem fog tudni megszabadulni 
másképp ettől az ingatlantól, csak ha elidegeníti a vételi ajánlatot tevőknek. 
Ha mégsem ez mellett dönt a Képviselő-testület, akkor, azt fogjuk elérni, hogy nem lesz 1.250e forintért 
vevő rá, és ide fog kerülni még egyszer a Képviselő-testület elé, hogy 500e forintban állapítsuk meg az 
árat. Azért mondom el ezt, hogy megóvjam a Képviselő-testületet attól, hogy még egyszer olyan ügyekkel 
foglalkozzunk, melynek nincs értelme. 
Annyi értelme van, hogy végre megszabadulunk egy olyan ingatlantól, mely nagyon rossz állapotban van, 
és még pénzt is kapnunk érte. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Úgy támogatható a licit alapú értékesítés, hogy az nem 12 havi részletben, 
hanem egy összegben kerüljön kifizetésre, és akkor kiderül, hogy van-e a piacon jobb ajánlat. 
Amennyiben nem találunk vevőt, akkor dönthetünk a felújításról. Több mint 70m

2
-ről beszélünk, statikailag 

megfelelő állapotban van az épület, tehát ez az ár nagyon nyomott.   
Ha ez mégis több szavazatot kap, akkor támogatható, de csak az egy összegben történő fizetés. 
A részletfizetés azt eredményezte, hogy jelenleg 10M forintos nagyságrendű, visszafizetetlen, 20-25 éves 
lakásállomány van az önkormányzat nyakán. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Induljunk el 500e forinttal. Abban egyet értek Lombos István elnök úrral, 
hogy ne kerüljön vissza a Képviselő-testület elé ez az anyag.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Javaslom, hogy 600e forintos induló áron, licit útján kerüljön 
meghirdetésre. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja Csach Gábor alpolgármester javaslatát, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
111/2012. (VI. 27.) határozata 

a Balassagyarmat, Hunyadi u. 26.  fsz. 2. és a fsz. 3. ajtószám alatti 
 üresen álló lakások hasznosításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Hunyadi u. 26. 

fsz. 2. (Hrsz.: 1403/A/2) és a fsz. 3. (Hrsz.: 1403/A/3) ajtószám alatti 39 és 45 m
2
 alapterületű, 

egy-egy szobás komfort nélküli komfortfokozatú lakásokra benyújtott 500.000.- Ft-os vételi 
ajánlatot nem fogadja el, Berki Géza (Kétbodony, 1952.; an.: Sárközi Mária) és Berki Gézáné 
(Virág Magdolna; Ózd, 1955.; an.: Farkas Julianna) ajánlattevőktől. 
 

(2) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Hunyadi u. 26. 
fsz. 2. (Hrsz.: 1403/A/2) és a fsz. 3. (Hrsz.: 1403/A/3) ajtószám alatti 39 és 45 m

2
 alapterületű, 

egy-egy szobás komfort nélküli komfortfokozatú lakásokat a megtekintett állapotban 600.000.- Ft 
induló áron licit útján történő elidegenítésre kijelöli. 
 

(3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárás kiírására és lebonyolítására. 
 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén a pályázat 
nyertesével az adásvételi szerződést megkösse. 
 

(5) Amennyiben az első 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. 
 



(6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a pályázat első kiírására: 2012. július 15. 
 

      Felelős:     (3) és (5)-ös pontban: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
(4)-es pontban: Medvácz Lajos polgármester 

 
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4/B. 4. emelet 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
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 támogatja az ingatlan elidegenítését 2,5M forint értékben. Figyelembe 
vettük, hogy körül-belül 1M forint értékű felújítást igényel az ingatlan, továbbá lakbér és közüzemei díj 
kintlévőség is terheli. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Itt is 2 javaslat van. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság a 3,5M forint összegű, míg a Pénzügyi Bizottság 2,5M forint összegű értékesítést támogatja. 
Először a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. 
 
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a Gazdasági, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslata szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen 3 
nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
112/2012. (VI. 27.) határozata 

a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4/B. 4.em. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 
4/B. 4. em. 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 961/5/A/24) 53 m

2
 alapterületű, másfél szobás komfortos 

komfortfokozatú lakást a megtekintett állapotban 3.500.000.- Ft induló áron licit útján történő 
elidegenítésre kijelöli.  

 
(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárás kiírására és lebonyolítására. 

 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén a pályázat 

nyertesével az adásvételi szerződést megkösse. 
 

(4) Amennyiben az első 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 első kiírására: 2012. július 15. 
  

Felelős:   (2) és (4)-es pontban:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
   (3)-as pontban:  Medvácz Lajos polgármester 

       
c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Felkéri Dr. Csekey Lászlót, az Egészségügyi és 



Szociális Bizottság elnökét, és Lombos Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertessék a 
bizottságok véleményét. 
 
Dr. Csekey László: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúan támogatta. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Huszár Péter nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2012. (VI. 27.) határozata 

a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 

tetőtér 8. szám alatti 36 m
2
 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati 

fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó feladatok 
ellátáshoz- ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint pályázatot ír ki. 
  

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

 
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a pályázati 

felhívásra, azt a soron következő Képviselő – testületi ülésre, döntés céljából terjessze be. 
 

4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő – testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
Határidő: A pályázat kiírására 2012. július 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
d.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 9. alatti üresen álló lakás hasznosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság támogatja a lakás elidegenítését 2,6M forintos áron Demeter 
Sándornak. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Huszár Péter nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
114/2012. (VI. 27.) határozata 

a Balassagyarmat, Madách liget 9.  fsz. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 
9. fsz. 2. ajtószám alatti (Hrsz.: 298/13/A/2) 51 m

2
 alapterületű, kettő szobás komfortos 



komfortfokozatú lakást - jelenlegi megtekintett állapotban – 2.600.000.- Ft-ért Demeter Sándor 
(szül: Demeter Sándor; Balassagyarmat, 1977.; an: Jóni Ilona Erzsébet) részére – amennyiben a 
Magyar Állam nem él elővásárlási jogával – elidegeníti. 
 
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

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

Határidő: a Magyar Állam képviseletében eljáró szerv elővásárlási jog gyakorlására       
felhívás: 2012. július 31.  
az adás-vételi szerződés megkötésére: 2012. október 15. 
 

      Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
 
e.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi 85. A. lh. III. em. 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Huszár Péter nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
115/2012. (VI.27.) határozata 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 85. A. lh. III.  emelet 2. ajtószám alatti üresen álló 
lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 85. A. 

lh. III. emelet 2. szám alatti 27 m
2
 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati 

fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a 
lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 3§ (4) bekezdésében megjelölt jogkörében 
eljárva költségalapon, 2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig bérleti szerződést köt Szakal 
Viktor ( Balassagyarmat, 1979. 05.04.) lakossal.  

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a szerződés megkötésére 2012.július 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
f.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. em. 2. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Felkéri Dr. Csekey Lászlót, az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnökét, és Lombos Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertessék a 
bizottságok véleményét. 
 
Dr. Csekey László: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a hasznosítást. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
 



    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
116/2012. (VI.27.) határozata 

a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. em 2. szám alatti  
lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 

8. I. lh. IV. em 2. szám alatti 54 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú lakás 
vonatkozásában a Dr Kenessey Albert Kórház Rendelőintézetnél betöltött közalkalmazotti állása 
fennállásáig, de legkésőbb 2017. június 30. napjáig költségelven,  bérleti szerződést köt az alábbi 
személlyel: 
 

Dr Gáspárdy Géza 
    radiológus szakorvos 
   (an. Bágyoni Gyöngyvér, szül: Budapest, 1964.01.24.) 
   jelenlegi lakcíme: 1024, Budapest, Keleti Károly u. 10.) 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A szerződés megkötésére 2012. július 1. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Vagyoni ügy 
a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes 5176 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúan támogatja az ingatlan elidegenítését. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2012.(VI.27) határozata 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5176 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5176 

hrsz-ú üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant a jelenlegi megtekintett állapotban Fejes Ilona 
(Szügy, Vörösmarty út 15.szám alatti lakos) részére az alábbi feltételekkel idegeníti el: 

a) az ingatlan vételára 2.000.000.-Ft +áfa, 
b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell 

megfizetni, 
c) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 

 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2012. szeptember 30-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére 2012. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 



b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi 23/A. szám alatti 158/42/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződés meghosszabbítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúan támogatja a határozati javaslatot, változatlan bérleti 
díj mellett.  
 
Csach Gábor alpolgármester: 2 módosító javaslatom lenne a bizottságok javaslatával összhangban. 
Kérte a vállalkozó, hogy ne, mint egyéni vállalkozó, hanem a kft kapja a bérleti jogot. Nincs akadálya 
annak, hogy a bérlő a Speckó Time Kft legyen. A határozati javaslatban tehát a Specziár Valéria egyéni 
vállalkozó helyett a Kft neve szerepeljen. 
A helyiség bérleti díjának összege kapcsán javasolnám, hogy a mostani 847.703 helyett 848.400/év + áfa 
legyen. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Van tehát 2 módosító javaslat, először ezekről kell szavaznia a Képviselő-
testületnek.  
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Csach Gábor alpolgármester 
módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a bérlő a Speckó Time Kft legyen, melyet a Képviselő-testület 
11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Csach Gábor alpolgármester módosító javaslatát a bérleti díjra 
tekintetében, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
     
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot- a módosításokkal együtt, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
118/2012.(VI.27.) határozata 

 a Rákóczi u. 23/A. szám alatti  1584/2/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség  
bérleti szerződés meghosszabbításáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Specziár Valéria egyéni vállalkozóval 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23/A. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú, 59 m
2
 alapterületű nem lakás 

céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.) 
rendeletben foglaltak szerint az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg: 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év július hó 1. napjától 2014. év 
június hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség bérleti díj összege: 848.400.- Ft/év + áfa, 
c) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét a Bérlő köteles megfizetni,  
d) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos 

költségek a bérlőt terhelik 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 

megkötésére. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2012. július 5. 
 

9.)  
a) Tájékoztató a 2012. évi sportegyesületek, sportrendezvények illetve kiemelt sportolók 

támogatására biztosított előirányzat felosztásáról 



 
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, kiegészítés a 
napirendi pont kapcsán. 
 
Zolnyánszki Zsolt: A Bizottság saját hatáskörében döntött a sportpénzek felosztásáról, viszont rendkívüli 
bizottsági ülésen Fábri Gábor, az Ipoly Walking Sportegyesület részéről jelezte, hogy nem tart igényt a 
megítélt támogatására. Az Ipoly gyalogló gála nem kerül tehát megrendezésre ebben az évben, az arra 
szánt összeg a 26. Palóc Triatlon megrendezésére lenne átcsoportosítva. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Pulay László nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
119/2012. (VI. 27.) határozata 

a 2012. évi sportrendezvények támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló Oktatási, 
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról  

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi sportegyesületi 
támogatásokra, valamint a kiemelt sportolók támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló Oktatási, 
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztatót elfogadja. 
 
b) Tájékoztató a 2012. évi kulturális támogatására biztosított összeg felosztásáról 

Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt OISMB elnök 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy 
van-e hozzászólás, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Ez részben tájékoztató. A bizottság saját hatáskörében döntött ebben, azonban az 
alapítványok tekintetében a Képviselő-testületnek van jogosultsága a felosztásra. Az összeget, melyet 
megítélt a bizottság, javaslom elfogadásra. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb vélemény, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
(Pulay László nincs jelen a szavazásnál.) 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
120/2012. (VI. 27.) határozata 

a 2012. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló Oktatási, Ifjúsági, Sport 
és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi kulturális támogatásra 
biztosított keretösszeg felosztásáról szóló Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztatót 
az alábbi tartalommal fogadja el:  

 

Ssz. Pályázó neve Pályázati cél 
Megítélt 

támogatás 
(Ft) 

1. 
Szent Imre Keresztény 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakképző Iskola 

VIII. Nyári Színházi Napok 
megrendezése (díszlet, étkeztetés, 
reklámanyag) 

100.000 Ft. 

2. 
Balassagyarmati 
Kamaraegyüttes 

Kamaraegyüttes működése, 
próbamunka, repertoár bővítése 

100.000 Ft. 



3. 
Gyarmat Média Nonprofit 
Kft. 

Várostörténeti digitális mozgókép 
archívum létrehozása 

100.000 Ft 

4. Mohácsi József Alapítvány 
Balassagyarmati Honismereti Kör 
ifjúsággal foglalkozó tevékenysége 
2012/2013-as tanévben 

50.000 Ft 

5. 
Horváth Endre Kiadványi 
Alapítvány  

Balassagyarmati Honismereti Híradó 
2011. évi köteteinek megjelenítése 

50.000 Ft 

6. 
 ÉFOÉSZ Nógrád Megyei 
Közhasznú Egyesület 

Esélyegyenlőség Napja rendezvény 
megszervezése (terembérlet, 
csomagok, fejlesztő füzetek stb.), 
2012. június 8. 

50.000 Ft 

7. 
Éfoész Elfogadásért 
Önérvényesítő Egyesület 

Esélyegyenlőség Napja-nyárköszöntő 
rendezvény megszervezése, 2012. 
május 25. 

30.000 Ft 

8. Vitalitás Se, Íjász Hagyományőrző Íjászverseny 70.000 Ft 

9. 
Nyírjes Természetvédelmi, 
Oktatási, Közjóléti 
Alapítvány 

Zöld zene családi nap 110.000 Ft 

10. 
Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ 

Sportpróba rendezvény 
megszervezése 

50.000 Ft 

11. 
Madách Imre Városi 
Könyvtár 

Balassagyarmat barátainak 2012. évi 
találkozója a Duna Palotában 

120.000 Ft 

12. 

Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, 
Szakközépiskola és 
Szakiskola 

A XXIII. Madách-Mikszáth vers-és 
prózamondó verseny megszervezése 

50.000 Ft 

13. 
Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ 
Vasútmodellező Klubja 

Vasútmodell kiállítás megszervezése 50.000 Ft 

14. Kicsi Vagyok Én Alapítvány 
Örökség Kulturális Műhely 
előadássorozat 

240.000 Ft 

15. 
Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ  és 
Napsugár Nyugdíjas Klub  

Szépkorúak részére családias 
hangulatú kulturális programok 

80.000 Ft 

16. 
Palóc Vidék Fejlesztéséért 
Egyesület 

Fiatal korosztály számára 
élménygazgdag programok 
szervezése 

110.000Ft 

17. 
Cigány Fiatalok Életmód és 
Kulturális Szervezete 

Balassagyarmati és Nemzetiségi 
Ifjúsági Kulturális, Művelődési napok 
szervezése 

80.000 Ft 

18. 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény, Balassagyarmati 
Kórusalapítvány 

„Zene határok nélkül” 26. nemzetközi 
muzsikustábor 

300.000 Ft 

19. 
Ipoly-Völgyi Közösségi 
Televíziósok Egyesülete 

Balassagyarmat megyei kulturális 
központi funkcióját erősítő 
médiaesemény-sorozat létrehozása 

100.000 Ft 

20. 
Zobonka Néptánc 
Közhasznú Egyesület 

Tanévzáró táncgála megszervezése 120.000 Ft 

21 Baráz Ádám Hangversenysorozat szervezése 140.000 Ft 



22. 
Palócország Egészségéért, 
Gazdagságáért Alapítvány 

Palóc Betlehem és azt kiegészítő 
Adventi vásárhoz kapcsolódó 
kulturális, zenei programok 
lebonyolítása 

100.000 Ft 

 ÖSSZESEN:  2.200.00  

 
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
(Pulay László nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
121/2012. (VI. 27.) határozata 

a 2012. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi támogatások 
meghatározásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi kulturális előirányzat 

keret terhére – az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság javaslata alapján - az alábbi 
alapítványokat támogatja: 

 

Pályázó neve Pályázati cél 
Megítélt 

támogatás 
(Ft) 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 
Balassagyarmati 
Kórusalapítvány 

„Zene határok nélkül” 26. nemzetközi 
muzsikustábor 

300.000 Ft 

Kicsi Vagyok Én Alapítvány 
Örökség Kulturális Műhely 
előadássorozat 

240.000 Ft 

Nyírjes Természetvédelmi, 
Oktatási, Közjóléti Alapítvány 

Zöld zene családi nap 110.000 Ft 

Mohácsi József Alapítvány 
Balassagyarmati Honismereti Kör 
ifjúsággal foglalkozó tevékenysége 
2012/2013-as tanévben 

50.000 Ft 

Horváth Endre Kiadványi 
Alapítvány  

Balassagyarmati Honismereti Híradó 
2011. évi köteteinek megjelenítése 

50.000 Ft 

Palócország Egészségéért, 
Gazdagságáért Alapítvány 

Palóc Betlehem és azt kiegészítő 
Adventi vásárhoz kapcsolódó kulturális, 
zenei programok lebonyolítása 

100.000 Ft 

 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, 
valamint a támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.  

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

 

10.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzatával megkötendő megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-



testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Pulay László nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

122/2012.(VI.27.)   h a t á r o z a t a 
a Csitár Község Önkormányzatával  megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 

 
1./  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal jóváhagyja a 

Csitár Község Önkormányzatával megkötendő megállapodást. 
 
2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. július 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

     
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán. 
 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
(Pulay László nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

123/2012. (VI. 27.)  h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Madách 

Imre Városi Könyvtár/2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50./ vezetésére, igazgatói beosztással, 
magasabb vezetői megbízással, az alábbi feltételekkel: 

 
Pályázati feltétel: 
 

 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 

 nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy 

 főiskolai könyvtárosi képzettség, 
 

a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a nem szakirányú egyetemi 
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, illetve a 
2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves  szakmai gyakorlat 
szükséges, 

 büntetlen előélet 
 
     A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
- helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési elképzeléseket 

megfogalmazó vezetési programot, 
- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát, 
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati 

eljáráson belüli kezeléséről 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 



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

 
A pályázat elbírálása: a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül történik 

 
Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 évre, 2013. január 1-től 2017. december 31-éig szól. 
Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és 
annak végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet alapján kerül megállapításra (a 
pótlékalap 225 %-a). 
A pályázatot zárt borítékban, „Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel 
Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12./ 
Felvilágosítás a 06-35-505-930 telefonszámon kérhető Selmeczi Zoltántól, a Humánszolgáltatási 
Osztály vezetőjétől. 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán 
történő közzététel érdekében gondoskodjon a pályázati felhívások megküldéséről. 

Határidő: a 2. pont tekintetében 2012. június 30. 
Felelős:    dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
(Pulay László nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
124/2012.(VI. 27.) határozata 

a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatatói pályázatának véleményezését végző szakmai bizottság 
tagjainak megválasztásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár  

intézményvezetői pályázatának véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket választja meg, illetve kéri fel: 
 

 Molnár Évát, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatóját, 

 Havaj B. Máriát a Madách Imre Városi Könyvtár feldolgozó csoportvezetőjét, 

 Dankóné Mészáros Katalint a Balassi Bálint Gimnázium könyvtárosát. 
       

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt személyek írásban történő 
felkéréséről gondoskodjon. 
 
Határidő:   a 2. pont tekintetében 2012. július 31. 
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a 2012/2013. tanév általános iskolai osztályai, csoportjai számának 
meghatározására 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
125/2012. (VI. 27.) határozata 

a Kiss Árpád Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben az 1. és az 5. évfolyamon indítható 
osztályok számának meghatározásáról 

 



1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános Iskola 1. 
évfolyamon indítható osztályainak a számát az alábbiak szerint határozza meg: 

 Kiss Árpád Általános Iskola:    2 osztály 

 Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola:  2 osztály 

 Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola:  2 osztály 
 
       2.)  A Képviselő-testület a Kiss Árpád Általános Iskola és tagintézményei 5. évfolyamán az alábbi 
      számú 5. évfolyamos osztály működését engedélyezi: 

 Kiss Árpád Általános Iskola:    2 osztály 

 Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola:  2 osztály 

 Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola:  2 osztály 
 

 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős:   Görög Imréné igazgató 
 

13.) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület pályaépítésének 
támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Óhatatlan, hogy az előterjesztés számos pontban nem került megfelelően 
kifejtésre. Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság több kérdést megfogalmazott, melyek 
pontosításra kerültek a bizottsági ülésen, de kérte a Bizottság, hogy ezeket írásban is kapják meg a 
képviselők. Ezek az ülés előtt kiosztásra kerültek. A Pénzügyi Bizottság így tárgyalta már. Pontosítva lett 
helyszínrajz, mely a megfelelő jelzésekkel segíti az eligazodást a terület elhelyezését tekintve. A 
létesítmény ismertetésén, a helyszínrajz pontosításán, a pályázati konstrukció és az ezzel kapcsolatos 
kockázatok és előnyök bemutatásán túl a határozati javaslat 2 pontban is kiegészítésre került. A kormány 
döntésének köszönhetően a látványsport finanszírozás bizonyos terhei csökkentek mind az egyesületek, 
mind az önkormányzatok számára. A társasági adó egy részét az egyesületek a működtetésen felül, a 
jövő szezontól kezdve létesítmény fejlesztésére is fordíthatják. Balassagyarmat tekintetében a kézilabda 
és labdarúgó utánpótlás egyesületek tudnak ezekre pályázni, amennyiben az erre vonatkozó 
adókedvezményekre szponzort illetve adózó vállalkozást találnak, továbbá a szükséges 30%-os önrészt 
biztosítani tudják.  
A Palóc Farkasok Sportegyesület 1,7M forintos többletbevételhez jutatta a balassagyarmati városi 
sportéletet. Most pályázik egy 285M forintos, 1100m

2
-es épületegyüttes megépítésére, ehhez 80M 

forintos önrészre van szükség, melyet az egyesületnek kell összeszedni. Nyilatkozni kell az ingatlan 
területtulajdonosának, hogy az állam részére a megvalósulás után jelzálogbejegyzést, és egyesület 
részére a terület tekintetében 15 évre ingyenes használatot biztosít. 
Tulajdonképpen számtalan bizonytalan tényező van a beruházással kapcsolatban. Nem biztos, hogy 
sikerül összeszedni az adómennyiséget, az önrészt, és az sem biztos, hogy sikerül megvalósítani a 
beruházást.   
2 kiegészítés van a korábbi határozati javaslathoz. Az egyik, hogy a későbbi megállapodás alapján a 
használati jogot rögzíteni kell. Kérték a városi használat nevesítését, hogy az ingyenesen használatba 
adott területen a város igényt tarthasson a saját tevékenységének biztosítására. További módosítást 
jelent, hogy egy másik pontban az önkormányzat garanciákat kér arra, hogy csak akkor szabad 
belekezdeni a beruházásba, ha már az önrész biztosított. 
 
Medvácz Lajos polgármester felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 



melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
126/2012. (VI. 27.) határozata 

a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület pályaépítésének támogatásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az e határozat 2 – 4. 
pontjaiban foglalt feltételek mellett - támogatja a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport 
Egyesület ( továbbiakban: Egyesület) részéről a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott 
pályaépítési pályázatot. E támogatás értelmében a Képviselő - testület -  mint a határozat 
mellékletében található vázrajzon megjelölt 3192 hrsz-ú Ipoly-parti ingatlan vázrajz szerint 
leválasztott területének tulajdonosa hozzájárulását adja -, hogy az Egyesület által benyújtott 
pályázat nyertessége esetén a vázrajzon megjelölt ingatlanra a beruházás üzembe helyezését 
követő 30 napon belül – a beruházás üzembe helyezésétől számított 15 éves időtartamra - a 
Magyar Állam javára az ingatlan – nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 
jelzálog kerüljön bejegyzésre. 
 

2) A Képviselő – testület előzetesen nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban megjelölt pályázat 
nyertessége esetén az e határozat mellékleteként csatolt vázrajz szerinti terület használatát az 
Egyesület részére a beruházás üzembe helyezésétől számított 15 éves időtartamra 
térítésmentesen biztosítja, azzal, hogy a használatra vonatkozóan külön megállapodás kerül 
megkötésre az Egyesülettel, mely tartalmazza a megvalósuló pálya önkormányzat és 
intézményei általi használatának mértékét is. 
 

3)  A Képviselő – testület kijelenti, hogy az Egyesület részére csak abban az esetben adja 
meg hozzájárulását a beruházás tényleges megkezdéséhez, ha az Egyesület igazolja, hogy 
a beruházáshoz szükséges önerő rendelkezésre áll, azaz a beruházás teljeskörű 
kivitelezésére garanciát vállal. 
 

4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a terület kialakításához, valamint az e határozatban 
foglalt döntések végrehajtásához kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 

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

14.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel-SE rendkívüli támogatásának megítélésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan támogatta. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
127/2012. (VI. 27.) határozata 

a Balassagyarmati Kábel-SE rendkívüli támogatásának megítéléséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli, 3 millió forintos 
visszatérítendő támogatást nyújt a Balassagyarmati Kábel Sportegyesületnek a következő 
szezonban való elindulásának biztosításához, melyet az egyesületnek 2012. december 31-ig kell 
visszafizetnie. 



 
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2012. július 7. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Előterjesztés a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” 
tárgyú pályázat megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A városközpont rekonstrukció a végéhez 
közeledik. Megváltozott az áfa törvény és emiatt változtak a pénzügyi feltételek is a beruházás kapcsán. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ma délután értesített minket az irányító hatáság, hogy július 6-ig kell 
nyilatkozni az áfa kompenzációval kapcsolatos 2%-os többletigényre, ehhez pedig az önrész többletet el 
kell vállalnia az önkormányzatnak. Korábban nem kellett erről nyilatkozni. A novemberi döntéshez képest 
3M forinttal növeljük meg az önrész támogatást, mely az önrész áfa növekménye. 
Vannak 100 és 50%-os támogatottságú elemek, van ahol egyáltalán nincs áfa kompenzáció, máshol csak 
50%-ban igényelhető. Ez a 3M forint a maximális összeg, valószínű, hogy ettől kevesebb többletigényre 
lesz szükség. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2012. (VI.27.) határozata 

a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” tárgyú pályázat 
megvalósításához szükséges többlet saját forrás biztosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat városközpontjának 

funkcióbővítő rehabilitációja (1. ütem)” című, ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0006 számú pályázatával 
773.220.279,- Ft összegű támogatást nyert el az Észak-Magyarországi Operatív Program 
Funkcióbővítő településrehabilitáció (ÉMOP-2007-3.1.2./A/2F-2f) című pályázati konstrukcióból. 

 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a 195/2011. (IX. 29.) határozatával biztosított 314.749.721,- Ft 

önerőn felül a projekt megvalósításához további maximum 3.000.000,- Ft saját forrást biztosít 2012. 
és 2013. évi költségvetésének terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéhez. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
16.) Egyebek 
 
Pulay László: A Kossuth Lajos utcáról szeretnék mondani egy pár szót. Balassagyarmaton az egyetlen 
olyan utca, ahol még épségben vannak kapualjak, és műemlék jellegű épületek is vannak. Valahogy meg 
kellene menteni ezt a részt. A járművek nagy sebességgel közlekednek mindkét irányba. Úgy gondolom, 
hogy itt kellett volna elkezdeni a súlykorlátozást, erre kellene jobban figyelni.  
Közel van a városközpont rekonstrukció, mely a körforgalom megépítésével fog kezdődni. Ezután 
következhet be egy olyan forgalmi rend szabályozás, mely csökkenti majd ott a nagy gépjárművek 
számát. 
Tele vannak az utak kátyúval, jobban kellene foglalkozni ezekkel az utcákkal.  
A Kossuth Lajos utca egy főbb útvonalnak számít, jelentős forgalom van rajta, és az ott lakók ki vannak 
téve ezeknek a zajártalmaknak, ráadásul az épületek állapota is romlik a jelentős teherautó forgalomtól.  



 
Medvácz Lajos polgármester. Köszönjük az észrevételt. Az állam ennek az útnak a tulajdonosa. Fogjuk 
jelezni a problémát. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A városból kivezető főutak 1990. óta állami tulajdonban vannak. Az itt 
megvalósuló forgalmi rendszerről a Magyar Közút Kht, az állam dönt. Az önkormányzatnak állami utakon 
semmilyen kompetenciája nincs a forgalom korlátozására. Az utak rossz állapotáról folyamatosan jelzünk 
a közút felé.  
Állami utat az önkormányzat nem építhet. Annak idején az elkerülő utat is a Magyar Közút Kht pályázta 
meg. Az önkormányzat rendezési tervében biztosíthat az állam számára területet elkerülő utak építésére, 
melyet megtett az önkormányzat az északi elkerülő út tekintetében. Ezek a problémák akkor fognak tudni 
megoldódni, ha az önkormányzatnak lehetősége lesz területet biztosítani a nyugati és déli elkerülő utak 
kialakítására, hiszen elsősorban ez okozza a Kossuth Lajos utca leterheltségét. Ez nyilvánvalóan az 
elkövetkezendő 15 év feladata lesz. 
Ez a probléma nemcsak nálunk, hanem a világ minden részén fennáll. A városokat nem 20-30 tonnás 
kamionok számára tervezték. E tekintetben egy lehetséges teendő, hogy folyamatos nyomás alatt tartjuk 
a közutat, hogy gondoskodjon az utak karbantartásáról. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Fontos volt, hogy ez ismertetve legyen, hiszen a polgárok tanácstalanok 
ilyen esetben, nem tudják, hogy melyek az állam, és melyek az önkormányzat tulajdonában lévő utak. A 
városban több állami fenntartásban lévő út van, többek közt a központi részen lévők is azok. 
 
Pulay László: Tulajdonképpen nem a közutak azonnali felújítását kérjük, hanem kezdeményezni kellene, 
a forgalom lassítását, csökkentését. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ezt már többször megtettük. 
 
Pulay László: Ezek szerint ez kevés. Tovább kell menni, és ha kell, akkor kell meg kell keresni a közutat 
még egyszer. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Mi élünk a lehetőségeinkkel, folyamatosan jelezzük a problémákat a közút 
felé. Foglalkozunk az üggyel, és a továbbiakban is ezt fogjuk tenni. 
 

A polgármester ezt követően elköszön a városi televízió nézőitől, megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja. 
 
 

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


