
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
11. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 27. 
napján 9,00 órától tartott rendkívüli üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fábián Gábor, Dr. 

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

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző 
  Selmeczi Zoltán osztályvezető      
 Mega György osztályvezető 
  Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető    

 Moór Mátyás városi főépítész 
  Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
  Szikora Péter vezető-tanácsos 

 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, 
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 10 fő van jelen, Dr. Csekey László 
távolmaradását, Dr. Horváth László késését előre jelezte) és azt megnyitja.  
 
A Napirendre vonatkozóan javasolja a 3.) napirendi pont „Előterjesztés a Nórád Megyei 
Intézményfenntartó Központ használatában lévő, Balassagyarmat, Patvarci út 2. és 2/A. ingatlanok 
használati jogának rendezésére” című előterjesztés napirendről történő levételét. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még egyéb módosító javaslat? 
 
Egyéb módosító javaslat nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a 3.) napirend levételére 
történő javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

6/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
                      

2.) Előterjesztés a Balassagyarmat Szabályozási Tervét megállapító 12/2000.(V.19.) önkormányzati 
rendelet, valamint a Helyi Építési Szabályzatot megállapító 45/2009.(XII.22.) önkormányzat 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti, 8 m2 alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



                      
4.) Előterjesztés a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámának meghatározására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat 
benyújtásának támogatására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
7.) a.)  Előterjesztés az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 

fejlesztése című pályázat benyújtására 
 b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központja között megkötendő együttműködési megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához 
kapcsolódó képviselő-testületi határozatok módosítására    (Zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
N a p i r e n d: 

 

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

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Pénzügyi Osztály dolgozóit, Juhászné Gajzinger Ágnes 
osztályvezetőt, Szikora Péter vezető-tanácsost. Külön köszönti Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária 
könyvvizsgáló asszonyt. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez kívánnak-e szóban kiegészítést tenni? 
 
Farkas Sándorné Dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló: Köszönöm nem, a könyvvizsgálói vélemény 
az ülés előtt kiosztásra került. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: A Pénzügyi Bizottság ülésén jelezték, hogy a rendelet-
tervezetben az 1.§-ban, a „Teljes finanszírozási igény összesen” sornál a 2012. évi módosított 
előirányzat összege nem helyes, le kellett volna vonni belőle a 72.141.- eFt-ot. A helyes összeg tehát 
1.205.059.- eFt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a döntéshozatalnál ezt az összeget vegye 
figyelembe. Köszönöm. 
 
 Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztést tárgyalta valamelyik bizottság? 
 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és egyhangú 3 igen szavazattal 
a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési 
Bizottság is, és 7 egyhangú igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.        
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2012.(VIII.29.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.28.) 

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

     



2.) Előterjesztés a Balassagyarmat Szabályozási Tervét megállapító 12/2000.(V.19.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Helyi Építési Szabályzatot megállapító 45/2009.(XII.22.) 
önkormányzat rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezetek 
társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett 
vélemény. 
 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és egyhangú 3 igen szavazattal 
javasolja mindkét rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Balassagyarmat Város 
Szabályozási Tervének módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2012.(VIII.29.) önkormányzati rendelete 
a Balassagyarmat Város Szabályozási Tervét megállapító  

12/2000.(V.19.) rendelet módosítására 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2012.(VIII.29.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatot megállapító 45/2009.(XII.22.)  

rendelet módosítására 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti, 8 m2 alapterületű nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja, hogy az f.) pontot törölje a Képviselő-testület a határozati javaslatból. A módosítással együtt 
egyhangú 3 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a Bizottság. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor javaslom, hogy először a Pénzügyi 
Bizottság módosító javaslatáról szavazzunk. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy kerüljön ki a 
határozati javaslatból az f.) pont, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
A  polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

141/2012.(VIII.27.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatti (1428 hrsz) 8 m2 alapterületű  

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 1428 hsz. alatt 

felvett lakóház, udvar megnevezésű, Balassagyarmat Város Önkormányzatának 514/604 részben 
tulajdonát képező, Balassagyarmat, Rákóczi u. 57. szám alatt lévő összesen 604 m2 alapterületű 



ingatlanból a 8 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget Csikányné Mészáros Márta 
(2600 Balassagyarmat, Bérczy K. u. 16. szám alatti lakos) által benyújtott bérbevételi ajánlata 
alapján az alábbi feltételekkel adja bérbe: 
 

a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év szeptember hó 01. napjától 
2017. év augusztus hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség kezdő éves bérleti díja  126.000.-Ft +áfa, 
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti 

díjnak megfelelő összeg befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása, 
d) a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 
15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak szerint, 

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

f) a 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 abban az esetben, ha az ajánlatadó igazolja, hogy a helyiségbérleti szerződést, mint 
egyéni vállalkozó köti meg. 

 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 Határidő: a kiértesítésre 2012. augusztus 31 
 
4.) Előterjesztés a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámának 

meghatározására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Zolnyánszki Zsolt: Az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési 
Bizottság. A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslat elfogadását 
javasolja. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2012.(VIII.27.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda magasabb vezetői heti kötelező óraszámainak meghatározásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda vezetőjének,  

intézményvezető-helyettesének és tagintézmény-vezetőinek kötelező óraszámát a 2012/2013. 
nevelési évre – 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 31-éig a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 1. sz. melléklet Harmadik rész I./A. részében meghatározott kötelező óraszámban 
állapítja meg: 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a Központi Óvoda intézményvezetőjét, hogy a döntésről 

az érintetteket tájékoztassa. 
 
 Határidő: 2012. szeptember 1. 
 Felelős:   Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
               Pálinkás Zoltánné óvodavezető 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-

oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Zolnyánszki Zsolt: Az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési 
Bizottság. A Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslat elfogadását 
javasolja. 



 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2012.(VIII.27.)   h a t á r o z a t a 

nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
engedélyezéséről 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

nevelési-oktatási intézmények maximális gyermek-, illetve tanulói létszámának túllépését a 
2012/2013. nevelési év, tanév szeptember 1-jétől a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Kt. 3. 
számú melléklete I-II. részének rendelkezései alapján, a mellékletben foglaltak szerint 
engedélyezi.  
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a nevelési-oktatási 
intézmények vezetőit tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmüket arra, hogy folyamatosan 
kísérjék figyelemmel a gyermek-, illetve tanulói létszámok év közbeni alakulását és amennyiben a 
Kt. alapján további fenntartói engedély megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési 
kérelmet haladéktalanul terjesszék be a fenntartóhoz. 

 
 Határidő: 2012. augusztus 31., illetve folyamatos 
 Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
(Dr. Horváth László megérkezett.) 
 
 
6.) Előterjesztés a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat 

benyújtásának támogatására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és egyhangú 3 igen szavazattal 
javasolja mindhárom határozati javaslat elfogadását.   
 
Dr. Horváth László: A Balassi Bálint Gimnázium által megjelölt pályázati összeg jelentősen 
meghaladja a másik két intézmény által pályázott összeget. Ezt a 150.000.000.- forintot meg kell 
tölteni tartalommal.  
 
Trenyik Jánosné a Balassi Bálint Gimnázium képviseletében: Az iskolában a tantestület létszáma 
meghaladja a 30 főt. Van olyan képzés, amelyben minden fő részt vesz, van olyan, amelyikbe a 
tanulókat is be kell vonni. A 20 %-át eszközfejlesztésre, kis- és nagyértékű fejlesztésre fordítjuk, illetve 
tananyaglicenceket is vásárolunk. 
A pályázat olyan tárgyi fejlesztést tesz lehetővé, amire egyéb forrás nem áll rendelkezésre. Az 
iskolánk kiemelt hangsúlyt helyezett a mindennapos testmozgáshoz szükséges fejlesztésekre, az 
egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, valamint a nyelvoktatás fejlesztésére. 
Mindezekhez technikai háttérként lehetőség nyílik laptopok, táblagépek, projektorok oktatóprogramok 
vásárlására.  
Kötelezően végzendő tevékenységekről van szó, olyanokról amit még 5 évig fenn kell tartanuk. A 
pályázat során 600 gyerekkel terveztünk. 
A továbbképzések a teljes költségvetés 15 %-át teszik ki. 
Úgy gondolom, megtöltöttük tartalommal. 
 
Selmeczi Zoltán: Tisztelt Képviselő-testület. A jövőben az intézmények pedagógiai programját nem 
kell a képviselő-testületnek elfogadni. Az előzőekben felsorolt feladatok többletfeladatot jelentenek az 
intézményeknek. Javaslom, hogy ahol ilyen tartalmú pályázatot nyújt be az intézmény, ezeknél a 
pedagógiai programot a jövőben is hagyja jóvá a képviselő-testület 
 



Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

144/2012.(VIII.27.)    h a t á r o z a t a 
a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtásának 

támogatására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 3.1.4-
12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat - melynek célja a Balassi Bálint 
Gimnáziumban folyó oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának elősegítése - 
benyújtásra kerüljön, a határozat mellékletében foglalt tartalommal és költségvetéssel, azzal, hogy 
az új köznevelési törvény értelmében a leendő fenntartót terheli a nyertesség esetén a projekt 
előfinanszírozásának kötelezettsége. 

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

megtételére. 
 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

145/2012.(VIII.27.)     h a t á r o z a t a 
a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtásának 

támogatására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 3.1.4-
12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat - melynek célja a Kiss Árpád Általános 
Iskola és tagintézményeiben folyó oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának 
elősegítése - benyújtásra kerüljön, a határozat mellékletében foglalt tartalommal és 
költségvetéssel, azzal, hogy az új köznevelési törvény értelmében a leendő fenntartót terheli a 
nyertesség esetén a projekt előfinanszírozásának kötelezettsége. 

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

megtételére. 
 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

146/2012.(VIII.27.)   h a t á r o z a t a 
a TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtásának 

támogatására 
 

1. .Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP 3.1.4-
12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat - melynek célja a Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatás és képzés minőségének és 
hatékonyságának elősegítése - benyújtásra kerüljön, a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal és költségvetéssel, azzal, hogy az új köznevelési törvény értelmében a leendő 
fenntartót terheli a nyertesség esetén a projekt előfinanszírozásának kötelezettsége. 



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

megtételére. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

 
 
7.) a.)  Előterjesztés az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 

fejlesztése című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és egyhangú 3 igen szavazattal 
javasolja a határozati javaslat elfogadását.   
 
Csach Gábor alpolgármester: Javaslom az összeg módosítását 180 millió forintra. A határidőt október 
1-re kitolták a múlt hét végén, tulajdonképpen nem is kellett volna most tárgyalnunk. Van mód arra, 
hogy egy valóban nyertes pályázatot állítsunk össze. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az alpolgármester 
módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 147/2012.(VIII.27.)   h a t á r o z a t a 
az ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázat 

benyújtására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az ÉMOP-
2.1.1/B-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című konstrukciójához 
180 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal pályázat kerüljön benyújtásra a 
mellékeltek szerint. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban megjelölt 
határidőig gondoskodjon a pályázat benyújtásáról valamint az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 Határidő: 2012. augusztus 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
 b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központja között megkötendő együttműködési megállapodás 
elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és egyhangú 3 igen szavazattal 
a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
148/2012.(VIII.27.)  h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Város Önkormányzata és  
a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja között megkötendő együttműködési 

megállapodás elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja a 
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával megkötendő együttműködési megállapodást. 

 
2.   A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2012. augusztus 28. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

 
 
A 8. napirend tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát az  11/A. számú 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
Napirend után: 
 
Selmeczi Zoltán osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület. Szeretném bemutatni új kolléganőnket 
Novák Nikolettát, augusztus 1-től dolgozik a Hivatal Humánszolgáltatási Osztályán. A jövőben Ő látja 
el Halmosi Anna eddigi feladatait, aki mint tudjuk nem olyan régen egy egészséges kisbabának adott 
életet. Kérem a Testület tagjait, segítsék az új kollegina munkáját. 
 
Novák Nikoletta: Eddig tanítóként dolgoztam Romhányban, most úgy döntöttem kipróbálom magam 
ezen a területen. Úgy látom feladat az lesz bőven, várom az együttműködést. Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Üdvözöljük az új munkahelyén, munkájához egészséget és kitartást 
kívánunk. 
 
Lombos István: A városközpont rehabilitáció közbeszerzéséről milyen információt lehet kapni? A 
városban különböző pletykák kaptak szárnyra, jó lenne a lakosságot informálni. 
 
Csach Gábor alpolgármester: 9 ajánlattevő vásárolta meg a dokumentumokat. Olyan mennyiségű 
kérdést tettek fel, ami minimális módosítást igényel a költségvetési tételek és az ajánlattételi 
dokumentumok közötti ellentmondások tisztázása érdekében, ezért 15 nappal kitoltuk a beadási 
határidőt. A mai napon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, úgy hogy a jövő hét hétfőn lesz a 
bontás. 
 
Lombos István: Ez mennyiben befolyásolja a gyakorlati munka elkezdését? Ugye, arról volt szó, 
hogy szeptember közepén el kell kezdeni a kivitelezőnek a munkát. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Elvileg semmiben nem befolyásolja, 15 nappal eltolja a határidőket. A 
szerződéskötés határideje október 19. Itt egyetlenegy akadályozó tényező lehet, hogy a KÖZÚT 
november 15-e után nem enged munkálatokat az állami utakon, tehát azokat a projekt elemeket, 
illetve egy ilyen van, a körforgalom, azt nem tudja elkezdeni az idén. De dönthet úgy, hogy a többinek 
nekikezd, tehát ez nem befolyásolja a munkát. El lehet kezdeni az Ady utcát, az Óváros teret, illetve a 
kínai üzletet.  Nyilván az ajánlattevők fogják eldönteni, hogy csinálják. Szakemberek szerint a munka 
4-6 hónap alatt elvégezhető. Ha áttolódik a munkakezdés jövőre, abban az esetben is tudják 
teljesíteni a határidőt. Azért lehetnek meglepetések, pl. régészeti feltárás során, vagy közmű kiváltási 
problémák. Ezeket a problémákat is próbálja kezelni a Kormány, a külön önerő támogatási 50 
milliárdos keretével.  
 
Lombos István: A városban járva-kelve a lakosok kérdéseket tesznek fel, érdekli a közvéleményt, 
gondolom nem volna jó, ha azt válaszolnánk, hogy nem tudjuk. A lakosságot informálni kell. 
 



Csach Gábor alpolgármester: Természetesen időről időre értesíteni fogjuk a lakosságot.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Lehetett arra számítani, hogy kérdéseket tesznek fel, de hogy ilyen 
mennyiségűt, arra nem.  
 
A polgármester megköszönve a Testület tagjainak a munkát, 10,00 órakor az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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


