Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember
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
Csach Gábor alpolgármester 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 (Medvácz Lajos polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt később fog érkezni az ülésre)
és megnyitja azt.
A napirendre vonatkozóan a következő javaslatom van:
Javasolnám napirendre venni az „Előterjesztés a balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és
Könyvtár épületének felújítási, energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 151/2012 (IX.14.)
határozat módosítására” című napirendi pontot, mely 11. napirendi pontként kerülne megtárgyalásra.
Javasolnám az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet
módosításáról szóló előterjesztés felvételét, mely 14. napirendi pontként lenne megvitatva, továbbá a
Buday Attila - ÉletFa Rehabilitációs Intézetben fennálló - intézményi jogviszonya megszüntetéséről szóló
előterjesztés felvételét, mely utolsóként, zárt ülés keretében kerülne megtárgyalásra.
Lenne még egy módosító javaslatom a napirendre vonatkozóan, mégpedig az, hogy az „Előterjesztés a
„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozását
előkészítő bizottság tagjainak megválasztására” című napirendi pont nyílt ülés keretében kerülne
megtárgyalásra.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény.
Dr. Varga Andrea aljegyző: Az Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár napirendhez kapcsolódóan
elmondja, hogy a szeptemberi ülésen döntés született ennek a közbeszerzési eredménynek a
megállapításáról, azonban a nyertes ajánlattevőt követő 2. helyezett ajánlattevő előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be, és leírta, hogy milyen problémai vannak a nyertes ajánlattevő ajánlatával
kapcsolatosan. Erre nézve az ajánlatkérő hiánypótlást írt elő, melynek mindenki eleget tett.

A mostani ülésen vagy a holnapi napon a törvényes határidő betartása okán döntést kellene hozni az
összegzésről. Amennyiben felveszik ezt most napirendre, akkor lehetőség van ezt most megtárgyalni, ha
esetleg valamilyen oknál fogva nem, akkor a törvényes határidő betartása miatt szükség lenne egy
holnapi Képviselő-testületi ülés összehívására.
Dr. Csekey László: Egyebekben szeretnék felszólalni a középiskolai rendezvények kapcsán, mely a
szülőket anyagilag nehezen érinti.
Orosz Bernadett: Egy felhívást szeretnék közzé tenni a napirend tárgyalása előtt.
Lombos István: Szintén napirend előtt szeretnék felszólalni, kérdéseim lennének a városban
tevékenykedő helyi temetkezési vállalkozásokkal kapcsolatosan.
Csach Gábor alpolgármester egyéb javaslat híján szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a
balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének felújítási, energetikai
korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról szóló 151/2012 (IX.14.) határozat módosítására” című napirendi pont
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek
bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet módosítására” című napirendi pont felvételére vonatkozó
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés Buday Attila - ÉletFa Rehabilitációs Intézetben
fennálló - intézményi jogviszonya megszüntetésére” című napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Egyebek” napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra bocsátja Orosz Bernadett napirend előtti felszólalására vonatkozó
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra bocsátja Lombos István napirend előtti felszólalására vonatkozó javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét- a módosításokkal együtt, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről szóló
143/2012.(VIII.27.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

5.) Vagyoni ügy:
Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 33. szám alatti, 1533/A/2 hrsz-ú helyiség hasznosítására
a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Lakásügy:
Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti, üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a középfokú nevelési-oktatási
létszámainak meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

intézmények

2013/2014.

tanévi

beiskolázási

8.) Előterjesztés a helyi autóbusz közösségi közlekedés közszolgáltatás 2013-2022 időszakra szóló
koncepciójára és koncessziós szerződés előkészítésére - I. forduló
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2012.

évi

Közbeszerzési

Tervének

10.) Előterjesztés köznevelési intézmények működtetési kötelezettsége alóli mentesülés iránti kérelem
benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének felújítási,
energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 151/2012 (IX.14.) határozat
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a szlovákiai Kékkő (Modry Kamen) Város Önkormányzatával való együttműködési
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés digitális moziprojektor beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Egyebek
16.) Előterjesztés a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT”
emlékérem adományozását előkészítő bizottság tagjainak megválasztására
(Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés a
„Balassagyarmat Kultúrájáért”,
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa”,
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért”,
„Balassagyarmat Sportjáért”,
„Balassagyarmat Jó Tanulója és Jó Sportolója” emlékérem,

„Balassagyarmat Közbiztonságáért”,
„Balassagyarmat Egészségügyéért” és a
„Balassagyarmat Közösségéért” díjak odaítélésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

(Zárt ülés)

18.) Előterjesztés Buday Attila - ÉletFa Rehabilitációs Intézetben fennálló - intézményi jogviszonya
megszüntetésére
(Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült
írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
NAPIREND ELŐTT:
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról.
Orosz Bernadett: Sok helyen olvashatták már a felhívást, plakáton is megjelent, próbáljuk minél több
helyre eljuttatni.
Felhívást tesz közzé a Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola
vezetősége és tantestülete által szervezett könyvadományozás vonatkozásában.
Lombos István: Szomorú és kellemetlen ügyről van szó, amivel kapcsolatban szólni szeretnék. Sajnos
vannak hozzátartozóink, akik itt hagynak végleg bennünket. Ma a városban egy meghalt állampolgár
elhelyezése problémát okoz. A városnak feladata egy olyan szolgáltatást biztosítani, amelyben a halott
személynek a tárolása a temetésig kötelező.
Ebben a szituációban, a városban nagyon nagy anomália van. 2 temetkezési vállalkozásnak van
vállalkozási engedélye a városban, ezeknek a megbízása egyedi elbírálás alapján történik. Amennyiben
nem az egyikkel, hanem a másikkal kívánja valamelyik család eltemettetni hozzátartozóját, abból mindig
probléma adódik.
Kérdésem, hogy milyen kötelezettsége van annak a vállalkozónak, akivel a város szerződést kötött a
halottak tárolására, és milyen jogosítványa van a másik vállalkozóval szembeni eljárásokra?
A feltett kérdéseimet személyes érintettségem alapján teszem, kérem, hogy azokat olvassák fel, és ha
lehet, válaszolják meg. Köszönöm szépen!
Csach Gábor alpolgármester: Kérem türelmét Elnök Urnak a válaszadás kapcsán, hiszen az SZMSZ
alapján 15 napunk van erre. Természetesen nem fogjuk a 15 napos határidőt tartani, még a holnapi nap
folyamán választ szeretnénk adni rá. 4 olyan kérdést lett feltéve, melyre a kollégák egyelőre nem tudtak
azonnal kielégítő választ adni.
2 vállalkozó végez ilyen tevékenységet a városban, közülük csak egynek van teljes körű szolgáltatása,
ennek értelmében a szolgáltatás kapcsán egyetlen vállalkozóra szorul mindenki a városban.
Felolvassa Lombos István képviselő úr levelét.
Türelmét kérem Elnök úrnak, természetesen választ fog kapni ezekre a kérdésekre.
Nyilvánvalóan ez egy olyan kérdés, melyet rendezni kell. Teljesen jogosak és fontosak az észrevételei
Elnök úrnak.
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester felolvassa a Pénzügyi Bizottság különvéleményét. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán.
Az alpolgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2012. (IX.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1-8. számú
mellékleteket - elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
szóló 143/2012.(VIII.27.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2012.(IX.27.) határozata
a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről szóló 143/2012.(VIII.27.) határozat mellékeltének módosításáról
1/a)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények maximális gyermek-, illetve tanulói létszámának túllépéséről szóló 143/2012.
(VIII.27.) határozat mellékletét - 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 - az alábbiak szerint módosítja:
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b) A Határozat mellékletének többi része változatlan marad.
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.szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

3.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

azok

ellátásáról

szóló

33/2004.(XII.17.)

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Azt is célozza ez a rendelkezés, hogy tisztán
lássuk, hogy melyik sportlétesítményben milyen kihasználtság van. Erre vonatkozóan ismét megfuttatunk
egy felmérést.
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2012.(X.01.) önkormányzati rendelete
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004. (XII.17.) számú rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

4.) Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Mezőgazdasági haszonállat
önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Nyilván ez a hatóságra szigorúbb feladatot ró.

tartása

Huszár Péter: A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is voltak ezzel
kapcsolatban aggályaim. Jelen pillanatban sem tartják be azokat a szabályokat, mely az állattartásra
vonatkoznak. Régen a 300m2 – es telkeken épültek a kertes családi házak. Mostanra megfelezték a
telkeket, és sokkal kisebb szabad tér maradt arra, hogy kulturált körülmények között lehessen tartani
állatokat. Ez a rendelet nem szabályozza, hogy hány m2 szükségeltetik ahhoz, hogy normálisan tudják

tartani az állatokat. Szükség van olyan terület kialakítására, ahol az állatokat tartják, továbbá a beteg
állatok elkülönítésére is kell helyet biztosítani.
Külterületi városrészeken nem olyan nagy probléma, hiszen ott sok helyen nagyobb terület van az
állattartásra.
Ha már nem fogjuk korlátozni az állattartást, akkor ezeket a feltételeket ki fogja ellenőrizni? Van-e erre
megfelelő apparátus, aki alkalomszerűen ellenőrzi az állattartást. Köszönöm szépen.
Csach Gábor alpolgármester: Amikor felsőbb jogszabály rendelkezik valami rendjéről, sajnos arról
alacsonyabb rendű jogszabály, például önkormányzati rendelet nem rendelkezhet. Sok olyan jogszabály
van, mely esetében nehézséget okoz az ellenőrzés.
Az állatvédelmi és mezőgazdasági hivatalnak van listája arról, hogy hol, milyen haszonállatot tartanak a
városban.
Normális gazdálkodás esetén meg lehet ezeket a problémákat oldani, de valóban ez nehezíteni fogja a
jogszabály végrehajtását.
Az alpolgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2012.(X.01.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002. (V.24.) rendelet módosítására
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
5.) Vagyoni ügy:
Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 33. szám alatti, 1533/A/2 hrsz-ú helyiség
hasznosítására a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság kiegészítést tett a tekintetben, hogy az önkormányzat
szólítsa fel az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a felhalmozott tartozást
egyenlítsék ki. Továbbá azt is javasolta, hogy a város vezetése a bérleti szerződésben limitálja a
beruházásra fordítható költségeket.
Ezekkel a módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadásra javasolták.
Évekkel ezelőtt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy oldotta meg az önkormányzati helyiség
működtetését, hogy a fűtésre, az Országos Roma Önkormányzattal kötöttek szerződést. 2010-ben
kiderült, hogy 700e forintos tartozást halmoztak fel. Ezt a tartozást, még ha akarnánk, sem tudnánk
átvállalni. Nem a mi önkormányzatunk tud felszólítást küldeni, hanem a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Ezt mi tolmácsolni fogjuk feléjük.
Egyébként van még egy kötelezettségünk, jövő év januárjától működésükhöz minden feltételt
biztosítanunk kell.
A gazdasági helyzet miatt ez a helyiség jelenleg üresen áll.
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2012. (IX.27.) határozata
a Balassagyarmat Rákóczi u. 33. szám alatti 1533/A/2 hrsz-ú helyiség hasznosításáról a
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 33. szám alatti 1533/A/2 hrsz-ú, 65 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget

térítésmentesen használatba adja, a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
részére - az önkormányzati működés feltételeinek biztosítása céljából - 2014. évi önkormányzati
választásokig az alábbi feltételekkel:
a) a helyiség használatához kapcsolódó helyreállítási, felújítási költségek a Balassagyarmat Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelik,
b) a helyiség fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek 2012. december hó 31. napjáig
Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, ezt követően Balassagyarmat
Város Önkormányzatát terhelik,
c) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18/A. szám alatti 510/A/5 hrsz-ú helyiséget rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban 2012. december hó 31. napjáig a Balassagyarmat Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata köteles visszaadni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő használati szerződés
megkötésére.
3. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodás e határozatnak megfelelő
módosítását a soron következő képviselő – testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: a szerződés megkötésére 2012. október 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
6.) Lakásügy:
Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti, üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést.
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2012.(IX. 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. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember
elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok ellátása
érdekében:
Szeleczki Gyuláné (sz: Gyurkovics Beáta; Balassagyarmat; 1963. 05. 13.; an: Szabó Ilona)
ápolónő (Szent Erzsébet Idősek Otthona) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2012.
november 1-től kezdődően 2014. október 31-ig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál
fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2012. október 15.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

7.) Előterjesztés a középfokú nevelési-oktatási intézmények 2013/2014. tanévi beiskolázási
létszámainak meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottság javasolta, hogy a határozati javaslat 2. pontjából 2 mondat kerüljön törlésre.
A Balassi Bálint Gimnázium és a Szent Györgyi Albert Gimnázium jövő évi létszámairól van szó. Nagy
valószínűséggel a beiskolázás tekintetében a fenntartói jogosultságokról, adott esetben a létszámra
vonatkozó átcsoportosításokról, döntésekről a járási tankerület fog dönteni.
Úgy gondolom, hogy optimális lehetőséget biztosítunk a két iskola számára a létszám tekintetében.
Lombos István: Állami kezelésbe kerülnek a középiskolák, de a mostani döntés a következő tanévről
intézkedik. Nem tudom, mennyiben lesz nekünk jogosítványunk, hatásunk a középiskolák létszámának
alakítására. Nem tudom, hogy 2013-ban mennyire lesz Balassagyarmat város Képviselő-testületének
beleszólása, ráhatása az iskolák szerepére. Ha ez így folytatódik a városnak nem lesz beleszólása a
város iskolai intézményeinek életébe. Ez nagy fájdalmam.
Csach Gábor alpolgármester: Jogszabályi kötelezettség, hogy most ezeket a keretszámokat mi
határozzuk meg. A jövő évi tanév még ez alapján fog zajlani. A 2014/2015-ös tanévre nem tudjuk, hogy az
önkormányzatnak milyen ráhatása lesz. Nem ismerjük még a végrehajtási rendelteket a közoktatási
törvény kapcsán.
Nem állt meg az élet a szakképzés tekintetében sem az új fenntartóhoz kerüléssel. Sőt, szakképző
iskoláink 2 fenntartót is váltottak az elmúlt 1 évben. Úgy gondolom, a gyermeklétszámhoz igazodóan
optimálisan ki tudták használni a környéken lévő gyermekek minél nagyobb számban való oktatását. Az
más kérdés, hogy a kormányzat majd milyen módon próbálja kezelni az emelt szintű képzéseket, esetleg
az iskolák közötti profilokat. Őszintén remélem, hogy ebbe lesz beleszólásunk. A tények fogják
bizonyítani, hogy erre lesz e ráhatásunk, és nem a szándékok. A szándékunk, hogy minden iskolánkat, és
a jelenlegi iskolastruktúránkat a lehető legnagyobb mértékben megtartsuk.
A gimnáziumok járási tankerületekhez fognak tartozni. Nyugat-Nógrádban nincs máshol gimnáziumi
képzés, tehát e tekintetben nagyon nagy változásokat nem hiszem, hogy a kormány meglépne.
Nem tartom a fenntartó váltást Balassagyarmat esetében problematikusnak, kis településeknél inkább
kockázatos. Azonban Balassagyarmatnak nincs alternatívája a középiskolai képzés tekintetében 50 kmen belül, de természetesen tiszteletben tartom elnök úr aggályait.
Az alpolgármester egyéb kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2012. (IX. 27.) határozata
az általa fenntartott középfokú nevelési-oktatási intézmények
2013/2014. tanévi beiskolázásának meghatározásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott egyes
középiskolákban a 2013/2014. tanévben újonnan indítható oktatási-képzési formák, és az azokra
beiskolázható tanulók létszámát a mellékletben foglaltak szerint engedélyezi meghirdetni.
2) A Képviselő-testület utasítja a középiskolák igazgatóit, hogy a 2013/2014-es felvételi eljárás során
a hivatalos felvételi tájékoztatójukban hívják fel a szülők és a tanulók figyelmét arra, hogy 2013.
április-májusában, a végleges tanulói jelentkezések és az addig kiadásra illetve módosításra
kerülő, vonatkozó jogszabályok tükrében a fenntartónak joga van a beiskolázásról szóló
határozatának a megváltoztatására.
3) A Képviselő-testület felhívja a középiskolák igazgatóinak figyelmét, hogy az újonnan
beiskolázandó tanulók bemeneti tanulmányi eredményeit akként határozzák meg és tegyék közzé
a felvételi tájékoztató dokumentumokban, hogy a gimnáziumi oktatásra 4,0-es, az informatikai és

egészségügyi szakközépiskolai képzésre 3,0-as tanulmányi eredmény alatt ne kerüljenek
beiskolázásra a tanulók.
4) A nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály esetében a mellékletben szereplő tanulói arányokat
köteles a középiskola betartani az angol, illetve német nyelvekre történő tanulói felvételkor.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a nevelési-oktatási intézmények igazgatóit, hogy a határozat
mellékeltében engedélyezett továbbtanulási lehetőségekről tájékoztassák az érintett diákokat és
szüleiket, azzal a figyelemfelhívással egyetemben, hogy a végleges tanulói jelentkezések és a
módosított vonatkozó jogszabályok tükrében a felvételi eljárás lefolytatása során az intézmény
fenntartója fenntartja a jogot a beiskolázási keretszámok megváltoztatására, a ténylegesen
elindítható osztályok, szakmacsoportok meghatározására.
Felelős: Borenszkiné Imre Éva és Vadkerty Róbert igazgatók
Határidő: 2013. június 30.
8.) Előterjesztés a helyi autóbusz közösségi közlekedés közszolgáltatás 2013-2022 időszakra
szóló koncepciójára és koncessziós szerződés előkészítésére - I. forduló
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester: 2011. december 30-án lejár a volánnal kötött szerződésünk. A jelenlegi
elképzelés lényegesebben egyszerűbb menetrendet, és menetszámú járatvonalat valósítana meg.
Az alpolgármester egyéb kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a helyi autóbusz
közösségi közlekedés közszolgáltatásra vonatkozó koncepciót, annak alapelveit, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Felkéri Pulay Lászlót, a Közbeszerzési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Pulay László: A Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.
Csach Gábor alpolgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2012.(IX.27.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervének (továbbiakban: Terv) módosítását az e határozat mellékletét képező
tartalommal fogadja el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

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

10.) Előterjesztés köznevelési intézmények működtetési kötelezettsége alóli mentesülés iránti
kérelem benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester: Az új közoktatási törvényből eredően nyilatkoznia kell az önkormányzatnak
arra vonatkozóan, hogy a következő évben mely intézmény fenntartását nem tudják vállalni. Amennyiben
nem teszi ezt meg, nem tárgyalhatnak az átadásról. Tárgyalási pozícióban szeretnénk maradni.
Minden törvény által egyébként az államhoz csatolt közoktatási feladatot működtetés tekintetében is
átadunk az államnak. A vagyon fenntartása és fejlesztése részben továbbra is a mi feladatunk lesz.
A működtetés tekintetében is nyilatkozunk arról, hogy átadjuk, azért mert a költségvetés végrehatására
való tényadatok tükrében nem látjuk, hogy mik azok a működési kiadások, melyeket bizonyosan és
felelősséggel most fel tudunk vállalni.
Vannak jogértelmezési viták a hivatalon belül is annak kapcsán, hogy a szakképzést vajon említeni kell-e
ebben a körben, vagy sem. Úgy gondoljuk, hogy most, az észrevételezési szakaszban, belerakjuk ezeket
az intézményeket is.
Az átadandó intézmények tekintetében azt tudjuk, hogy a bevételeink, és a normatíva tekintetében
nagyjából a fele bevétel csökkenéssel érdemes kalkulálnunk, de ez sem biztos még.
Szokásosan a legrosszabb esetre vagyunk felkészülve.
Óvodánál azt látjuk, hogy a bevétel elvétel mellett a normatív finanszírozás nő, de mivel nem látjuk a többi
mutatót, nem mondhatjuk, hogy vélhetőleg ugyanilyen tendenciával növekszik az összes többi feladat
finanszírozása. Sok bizonytalan tényező van.
Lombos István: Nagyon bizonytalan a helyzet, de az empátia most is jelen van a városvezetés irányába.
De mégis szólnom kell. A kormányzatnak ultimátumot kell mondanunk, hogy nem tudjuk vállalni azokat a
kötelezettséget, amik ránk várnak jövőre.
Nem tudjuk, hogy mi lesz a bevételekkel, hogy fogja ezt az önkormányzat finanszírozni.
Ma 5Mrd forinttal kevesebb a város költségvetése, mint tavaly volt. Intézményeket adtunk át, azért, hogy
könnyebb legyen a helyzet és az önkormányzat finanszírozni tudja a város feladatait.
Nem biztos, hogy jól tettük, mert nem biztos, hogy kevesebb pénzből jobban meg tudjuk oldani.
Nagy sajnálattal vagyok Balassagyarmat város vezetése irányába, mert átérzem a problémát, és tudom,
hogy mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy ez a város működőképes maradjon. Csak nem
tudom, hogy ennek hogy fogunk eleget tenni.
Csach Gábor alpolgármester: Köszönöm szépen Elnök Úr szavait. Jól tettük, hogy átadtuk ezeket az
intézményeket. A Kórház állami kézbe vétele, átadása is helyes döntés volt. Kórházunk jobb pozícióba
került a júliusi átvétel után, a finanszírozás stabilabb lett.
Úgy gondolom, hogy az intézmények 60éves működése alatt számos fenntartóváltás volt, és elmondható,
hogy a gyermeklétszám csökkenésen túl jelentős intézményi modellváltás nem volt az elmúlt években.
Sokkal jelentősebb szerkezetváltás volt, amikor a tanítóképzés megszűnt középfokú lenni, vagy amikor
megszűnt az egészségügyi képzés, vagy óvónőképzés középfokon.
Állami szinten kell ezeket az ügyeket kezelni.
Hiszek benne, hogy jó úton van a rendszer. Tisztelettel meghallgatva és respektálva Elnök Úr szavait így
van, valóban minden változás nehéz, de Balassagyarmatnak nincs alternatívája a közoktatás terén. A
kormány nyilván minden települést meg fog vizsgálni, hogy ki az, aki egyébként képes lenne ezen
intézmények működtetésére, és ki az, aki csak jobb pozíciót próbált elérni.
Az alpolgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2012.(IX.27.) határozata
köznevelési intézmények működtetési kötelezettsége alóli mentesítésülés iránti kérelem
benyújtásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján nyilatkozik, hogy - a 2. pontban meghatározott, - saját tulajdonában álló, - az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását
szolgáló – ingó és ingatlanvagyon működtetését a rendelkezésre álló saját és átengedett
bevételek terhére nem képes vállalni.
2. A működtetési kötelezettség alóli mentesítési kérelemmel érintett intézmények :
a. Kiss Árpád Általános Iskola (mindhárom tagintézménye)
b. Balassi Bálint Gimnázium
c. Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
d. Madách Imre Kollégium
e. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
f. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény,
Nevelési Tanácsadó, Balassagyarmat
g. Szondy György Szakközépiskola és Szakiskola
h. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a
229/2012.(VIII.28) Kormányrendeletben meghatározott szándéknyilatkozat és adatszolgáltatás a
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága részére történő benyújtásáról.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző
11.) Előterjesztés a balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének
felújítási, energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó hirdetménnyel induló
nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 151/2012 (IX.14.) határozat
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést.
Lombos István: Egyszer már döntöttünk ebben az ügyben. Várható volt, hogy a nem nyertes pályázó
esetleg valami féle nem tetszését fogja nyilvánítani. A pályázók eleget tettek annak a kötelezettségnek
melyet a Kbt. előírt. Nekünk nincs okunk megváltoztatni a véleményünket, ha egyébként mindenben
megfelel az a nyertes, aki eddig is nyertes volt.
A mi komolyságunkat is jelenti az, hogy döntésünket nem változtatjuk meg, ha nem muszáj.
Csach Gábor alpolgármester: A Kbt. az irányadó e tekintetben. A Kbt. ad lehetőséget arra is, hogy
ajánlattevők, sőt ajánlatot nem tevők is megtámadhassák vagy észrevétellel éljenek a közbeszerzésre.
Az alpolgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2012.(IX.27.) határozata
a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének felújítási, energetikai
korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról szóló 151/2012 (IX.14.) határozat módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az összegzésben foglalt – módosított
- tartalommal elfogadja a „balassagyarmati Oktatási, Művelődés Központ és Könyvtár épületének
felújítási, energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményét.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012 szeptember 28
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a szlovákiai Kékkő (Modry
együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Kamen)

Város

Önkormányzatával

való

Csach Gábor alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2012. (IX.27.) h a t á r o z a t a
a szlovákiai Kékkő (Modry Kamen) településsel együttműködési megállapodás megkötésére
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a szlovákiai Kékkő (Modry Kamen) településsel megkötésre kerülő együttműködési
megállapodást.
2./ A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő 2. pont tekintetében 2012. október 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés digitális moziprojektor beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Jövő évtől nehéz helyzetben kerülnek a vidéki
mozik, ugyanis a művészfilmeken kívül új filmekhez nem tudnak hozzájutni azok, akik analóg vetítővel
rendelkeznek. Erre központi pályázat van, 75%-át megfinanszírozzák.
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2012. (IX.27.) határozata
digitális moziprojektor beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 18/2012.
(VIII. 29.) EMMI rendelet által kiírt pályázati felhívásra digitális moziprojektor beszerzésére.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
előreláthatóan bruttó 4.500.000,- Ft-ot a 2012. és 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetés módosításnál
ezen összeg átvezetésre kerüljön.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére és az üzemeltetővel kötött Támogatási Szerződés módosítására.

Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
14.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester: Próbáltunk egy olyan rendeletformát kialakítani, melyben valamilyen
mérhető formájú keretek közé tereljük a bérlőknek a bérleti díj csökkentési kérelmére vonatkozó igényét.
Próbáltunk egy jól mérhető, korrekt iparűzési adó, és az előző évhez képesti adóalap csökkenés alapján
behatárolni ezt.
Az alpolgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2012.(X.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
15.) Egyebek
Dr. Csekey László: Mint pszichiáter orvos, sok emberrel találkozok, beszélgetek problémákról, nemcsak
a betegeimmel. A velük folytatott beszélgetés során furcsa jelenségről kaptam tudomást. A középiskola
befejeztével szalagavatót szokás tartani. Ezek a szalagavatók az utóbbi időben furcsává váltak. Komoly
problémát okoz a családoknak az azzal kapcsolatos költségek.
Egyes osztályoknál Budapestről jön le tanár, hogy bizonyos táncot tanítson, és kötelesek a diákok bérelni
báli ruhát, és csak ez a ruhadíj 50e forint.
Beszéltem a 2 intézmény igazgatójával. Támogatták, hogy vessem fel ezt a problémát. A mostani
körülmények között ekkora pénzösszeg kifizetése sok családnak problémát okoz, komoly költségekbe
verik bele a szegényebb családokat, akik nem mernek szólni emiatt. Ez a mai világban komoly gondot
jelent.
Úgy gondolom, hogy egy szalagavató egy osztálynak, a diákoknak a rendezvénye, nem pedig show
műsor. Valahol nagyon furcsa ez a dolog, és csak erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy mit lehet
tenni, azt sajnos nem tudom.
Csach Gábor alpolgármester: Mint gyakorló szülő, ismerem én is ezt a problémát. Úgy tudom, hogy az
osztálypénz legálisan nem szedhető, ez önkéntes alapú. A legtöbb iskola fix összegeket ír elő. Nyilván aki
ezt nem tudja befizetni, annak nem kell befizetnie. Valóban borzasztó, hogy a nagyzási mánia mennyire
elhatalmasodott. A szülői munkaközösség és az osztályfőnök tudja ezt kordában tartani. Az már egy
szociális, társadalmi kérdés, hogy a szegényebb családok merik-e hangoztatni véleményüket.
Nincsen kötelező osztálypénz, nincsen kötelező támogatás. Akinek erre nincs lehetősége, nem
kötelezhető rá. Nyilvánvaló, hogy ez megterhelő, el kell érni a szülőknek, hogy ez a gyakorlat
megszűnjön. Fenntartóként erre utasítási jogunk nincsen.
16.) Előterjesztés a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT”
emlékérem adományozását előkészítő bizottság tagjainak megválasztására
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. November 30-ig van lehetősége minden
balassagyarmati polgárnak arra, hogy a pro urbe díjra, Balassagyarmatért emlékérem díjra, illetve az egy
díszpolgári címre javaslatot tegyenek.
Nagyon kevés javaslat érkezett a szakmai kitüntetésekre.

Arra kérek mindenkit, hogy a díszpolgári és pro urbe díjak tekintetében próbáljon mindenki a számára
kedves balassagyarmati személyre javaslatot tenni.
Az alpolgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2012.(IX.27.)
határozata
a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozását előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„BALASSAGYARMAT
DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozását előkészítő
bizottságba
Csábi István Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 44.
Demus László Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11. és
Sztancsikné Sebes Katalin Balassagyarmat, Baross Gábor utca 16. szám alatti
lakosokat választja meg.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntető címekre a beérkezett javaslatok alapján
az előterjesztést terjessze a Képviselő-testület 2012. december havi ülésére.
Határidő: megválasztott tagok kiértesítésére: 2012. október 10.
javaslat előterjesztésére: 2012. december 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

A 17. és 18. számú napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek
írásos anyagát a 13/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.

K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

