
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
14. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október hó 08. 
napján 9,00 órától tartott rendkívüli üléséről. 

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

Fábián Gábor, Dr. Horváth László, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek 
Ferencné, 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 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, 
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 11 fő van jelen, Orosz Bernadett távolmaradását 
előre jelezte) és azt megnyitja.  
 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek módosító javaslata? 
 
Módosító javaslat nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményekben fizetendő 

térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 31/2012.(VI.04.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat kiírására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) a.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 
22/2005.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

b.) Előterjesztés a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
kiírására  

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti, 1519/A/1 hrsz-ú nem lakás céljáró 

szolgáló helyiség bérleti díj csökkentésének kezdeményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
6.) Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
N a p i r e n d: 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményekben 
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet 
társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett 
vélemény. 
 
A polgármester köszönti a Humánszolgáltatási Osztály dolgozóit, Selmeczi Zoltán osztályvezetőt és 
Novák Nikoletta tanácsost. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez kívánnak-e szóban kiegészítést 
tenni? 
 
Selmeczi Zoltán osztályvezető: 2011. decemberében fogadta el a Parlament a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényt, mely a köznevelés egészét szabályozó kerettörvény. A jogszabály 
2012. szeptember 1-én hatályba lépett, azonban bizonyos rendelkezései fokozatosan, 2016-ig lépnek 
hatályba. Tekintettel a törvény kerettörvény jellegére, több végrehajtási rendelet született és fog még 
születni a következő hónapokban a részletszabályok megalkotására. Ezek közül az egyik a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, amely 
többek között szabályozza a fenntartók térítési díj és tandíj megállapítására vonatkozó 
részletszabályokat. Tekintettel arra, hogy az új szabályozás eltér az előzőtől, javaslom, hogy a 
mellékletben szereplő új rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület. A tervezet 2. § (2) 
bekezdése a nem magyar állampolgárokra vonatkozik, itt nincs eltérés az előző szabályozástól. 
 
LOMBOS ISTVÁN: Tekintettel arra, hogy január 1-től állami tulajdonba kerülnek a köznevelési 
intézmények, kérdésem, hogy érdemes most ezzel nekünk foglalkozni, erre a hátralévő három 
hónapra? Esetleg kötelező? 
 
SELMECZI ZOLTÁN: Szeptember 5-ig lett volna kötelező megalkotnunk a szabályozást, most kerítünk 
rá sort, mert későn jelent meg a végrehajtási rendelet, és igen, kötelező ezzel foglalkoznunk. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.        
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2012.(X.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj  

megállapításáról és fizetésének szabályairól  
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

     
2.) Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 31/2012.(VI.04.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet 
társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett 
vélemény. 
 
Pulay László: A Vízy Zs. utca környékén gond van a szelektív tárolókkal, állandóan felborogatják. Ez 
a piac környéki rendtartáshoz tartozik. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen, vettük a jelzést, intézkedni fogunk, próbáljuk kezelni 
ezt a helyzetet. 



A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2012.(X.10.) önkormányzati rendelete 
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló  

31/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelet módosítására 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat kiírására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Huszár Péter: Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság. A Bizottság 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem javasolja az anyagot elfogadásra. 
A Bizottság tagjai felvetették, hogy sérülne a vasúton túli közlekedés, az iskolába járás a 
gyermekeknél, a bizottság véleménye szerint a javaslat ezért nem támogatható. Javaslom, hogy egy 
új anyag legyen előkészítve az érintett képviselők bevonásával. 
 
Pulay László: Egyetértek az elnök úr által elmondottakkal. Az előterjesztés olyan, hogy le van 
másolva az eddigi közlekedési rend. Nincs lehetőség kisméretű autóbuszokra, ütemes menetrendnek 
nyoma sincs, ezeket pótolni kell. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az iskolajáratokat külön szeretnénk működtetni. Az elhangzottak 
alapján arra következtetek, hogy a Bizottság nem volt kellően tájékoztatva. A Nógrád Volán járatai 
teljesen más jellegűek voltak eddig. A közösségi közlekedés biztosítása nem kötelező feladata az 
önkormányzatnak.  
 
Dr. Varga Andrea aljegyző: A szeptemberi testületi ülésen tárgyalta az előterjesztést a képviselő-
testület I. fordulóban, amit akkor egyhangúan elfogadott. A Gazdasági Bizottság javaslata alapjaiban 
van ellentmondásban azzal, amit elfogadott a Képviselő-testület. Ez az előterjesztés ütemes 
menetrendet tartalmaz, átszállójegyekkel. 2013. január 1. napjától nincs szerződésünk a 
közlekedésre, ezért sürgős a döntés. A pályázati felhívást 60 napig két országos napilapban kell 
közzétenni, tehát sürgősen döntenünk kellene. Az iskolabuszok ettől teljesen függetlenül fognak 
közlekedni. Sajnáljuk, hogy a Bizottság nem kapott kellő információt. 
 
Lombos István: Ez egyértelműen járatszűkítést jelent, amelyre a jövő évi költségvetés kényszerít 
minket. Ahogy előttem aljegyző asszony is elmondta, 2013. január 1-től már alkalmaznunk kell a 
szerződést, ezért véleményem szerint ezt a döntést meg kell hoznunk. 
 
Siket Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság ülésén én fejeztem ki az aggályaimat 
az anyaggal kapcsolatban, de ezek az információk nem voltak a birtokomban. Ez valóban egy 
drasztikus csökkentés A döntés a költségvetés függvénye, valóban nagyon meg kell fontolnunk, és 
belátom hogy változtatni szükséges. Megváltoztatom a véleményem az itt elhangzott új információk 
birtokában és a határozati javaslat elfogadását javaslom. 
Még egy kérdésem azért lenne, az anyaghoz csatolt jelmagyarázat szerint az én olvasatom szerint 
vasárnap nem lesz egyáltalán helyi közlekedés? Ezt megfontolásra javaslom. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Valóban, képviselő úrnak igaza van, de ha vasárnapra is tennénk be 
járatokat, azzal már átlépnénk határt 51.000 km-re. Jelenleg a Volán 140.000 km-t teljesít. 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Átdolgozhatjuk, de akkor a hétköznapi szolgáltatásokat kell csökkenteni. 
 
Dr. Varga Andrea aljegyző: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 50.000 km felett már 
EU-s pályázati rendszer van, aszerint már 1 évvel ezelőtt meg kellett volna indítani az eljárást. 
 
Dr. Csekey László: A vasárnapi istentiszteletre közlekedőkön kívül a kórházba látogatókra is gondolni 
kell, nagyon sok ember vasárnap látogatja meg a hozzátartozóját, szeretteit a kórházban. 
 



Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Javaslatot kérek a Testülettől, hol csökkentsük a járatok számát, délelőtt, 
délután, szombati napon, hány járatot? 
 
Lombos István: Ez az önkormányzatnak nem kötelező feladata, tehát nincs rá állami támogatás. 
 
Moór Mátyás: Tisztelt Képviselő-testület! A járatok az 50.000 km-es határon belül módosulhatnak. A 
javaslatom a következő lenne: A hétközbeni nyírjesi járatok elhagyásával, valamint egy szombat 
délutáni járat átcsoportosításával vasárnap délelőtt 2 járatot tudunk biztosítani a kora reggeli és a 
délelőtti időszakban.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor javaslom, hogy először Moór 
Mátyás  városi főépítész javaslatáról szavazzunk. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja Moór Mátyás azon javaslatát, hogy a hétközbeni nyírjesi járatok 
kerüljenek elhagyásra, valamint egy szombat délutáni járat kerüljön átcsoportosításra, így biztosítva 
lesz vasárnap a kora reggeli és a délelőtti időszakban 1-1 járat, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A  polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 
igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2012.(X.8.)  h a t á r o z a t a 
a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázati kiírásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvény 8.§ (2) bekezdésében, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvény 4.§ (4) bekezdésében és 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján nyilvános 
pályázatot ír ki a mellékletben szereplő pályázati felhívás és pályázati kiírás közzétételével 5 éves 
időtartamra. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázati felhívás két országos napilapban, a 

Magyar Közlöny mellékletében megjelenő Hivatalos Értesítőben, helyben szokásos módon és a 
honlapon történő közzétételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) a.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról 

szóló 22/2005.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet 
társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett 
vélemény. 
 
Selmeczi Zoltán: A 3. § (1) bekezdésében két változatot terjesztettünk be. Az „A” változat elfogadása 
esetén ténylegesen kevesebb számú hallgató részesülne ösztöndíjban. A „B” változat szerint a 
támogatás mértékét sávosan határozzuk meg. Amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, az 
ösztöndíj összege 5.000.- forint, amennyiben 101-140 % közötti az egy főre jutó havi jövedelem, a 
támogatás mértéke 3.000.- forint. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 3. § (4) 
bekezdésébe az összegek elé, tehát mind a 3.000.- mind az 5.000.- forint elé kerüljön be a 
„legfeljebb” szövegrész.  
 
Lombos István: Tekintettel a fennálló költségvetési helyzetre, az inflációra, kérdésem meddig 
finanszírozható ez a támogatási forma? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Képviselő úr, erről minden évben döntünk, tehát jövőre is dönthetünk 
úgy, hogy nem pályázunk erre a támogatásra. 



Selmeczi Zoltán:  Ha október 15-ig nem regisztrálunk be a rendszerbe az azt jelenti, hogy a 
következő év októberéig nem tudunk csatlakozni. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Véleményem szerint a szigorúbb szabályozást fogadja el a Képviselő-
testület, ezáltal ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy esetleg választanunk kell a Bursa támogatás 
kifizetése, illetve a fűtési támogatás kifizetése között. Még ez is előfordulhat. 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Attól is függ, hányan jelentkeznek a programba. 
 
Selmeczi Zoltán: Az elmúlt időszakban erre 3 millió Ft-ot állapított meg a Testület, amelyben 2,5 
milliót költöttünk el. A következő napirend keretében a határozatban újból meg kell határozni a 
Képviselő-testületnek egy keretösszeget. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Javaslom mindkét esetben a „B” változat szerinti szabályozás 
elfogadását, az osztályvezető úr által említett „legfeljebb” szó beszúrásával. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdése, illetve a (4) bekezdése 
esetén a „B” változat szerint rendelkezést, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy az összegek elé kerüljön be a legfeljebb” 
szövegrész, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet egészét, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2012.(X.10.) önkormányzati rendelete 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 

22/2005.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
4.) b.)  Előterjesztés a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat kiírására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Selmeczi Zoltán: A határozatban meg kell jelölni egy keretösszeget. 
 
Lombos István: 1,5 millió forintot javaslok. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Én 1,8 millió forintot javaslok. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra az 1,8 millió forintra 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2012.(X.8.)  h a t á r o z a t a 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
a./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási 

tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 
2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 



 
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe 
vételével - pályázatot ír ki, 
 

c./ a fenti célra az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
1.800.000.- Ft-ot biztosít.   

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: 2012. október 15. (a pályázat közzétételére) 
            2012. december 10. (a pályázat elbírálására) 
 Felelős:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentésének kezdeményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Huszár Péter: Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági, Városfejlesztés és Környezetvédelmi 
Bizottság. A Bizottság egyhangú 5 igen szavazattal javasolja a helyiségbérleti szerződés 
határozatott időtartamra, 2012. október hó 01. napjától 2013. szeptember hó 30. napjáig történő 
meghosszabbítását, 1.256.995.- Ft/év+áfa bérleti díj összeggel, azzal, hogy a fennálló 
helyiségbérleti díj és közös költség tartozást a helyiségbérleti szerződés megkötéséig, legkésőbb 
2012. december 31. napjáig, három részletben meg kell fizetnie. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Bizottság javaslatát, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2012.(X.8.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú  

nem lakás célú helyiség bérleti díja csökkentésének kezdeményezéséről  
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „K 2001” Bt kérelmét, 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 53. szám alatti 1519/A/1 hrsz-ú 82 m2 alapterületű nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérleti díjcsökkentésére vonatkozóan az alábbi feltételekkel: 

a)  a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2012. év október hó 1. napjától 
2013. év szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,  

b) a helyiség bérleti díj összege:1.256.995.- Ft/év+ áfa, 
c) a helyiségre 2012. szeptember 30-ig fennálló helyiségbérleti díj és közös 

költségtartozást a helyiségbérleti szerződés megkötéséig, legkésőbb 2012. december 
31. napjáig, három részletben meg kell fizetni, 

d) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel 
kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik, 

e) amennyiben a helyiségbérleti díjtartozás a megadott határidőig nem kerül 
kiegyenlítésre, úgy a  helyiségszerződés felmondásra kerül. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  
 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 Határidő: a kiértesítésre: 2012. október 15.  

 
 



6.) Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának 
kezdeményezésére 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Huszár Péter: Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági, Városfejlesztés és Környezetvédelmi 
Bizottság. A Bizottság egyhangú 5 igen szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2012.(X.8.)  h a t á r o z a t a 
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 68/2011. (IV. 28.) 

határozatában foglalt, a Balassagyarmat 0154/58, 0154/72, 0154/81, 0154/83, 0154/84, 0154/86 
hrsz-ú, állami tulajdonú földrészletek megvételére vonatkozó szándékát.  
 

2. A képviselő – testület a területfelhasználás célját az alábbiakban jelöli meg: az önkormányzat 
rendezési tervében megfogalmazott terület- és településrendezési célok megvalósítása, a 
0154/72 hrsz-ú ingatlan esetében közpark és természetvédelmi terület-, a 0154/86 hrsz-ú 
földrészleten sportlétesítmények kialakítása. 

 
3. A Képviselő – testület vállalja 1. pontban felsorolt ingatlanok forgalmi értékbecslése 

elkészítésének költségeit.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges teendők megtételére és a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére szükséges nyilatkozatok megadására.  
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2012. október 12. 

 
 
A polgármester a napirend elhangzása után megköszönve a Testület tagjainak a munkát, 10 óra 45 
perckor az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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


