
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február  hó 28. napján 
14,00 órától tartott üléséről. 

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

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

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző 
     Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 

Mega György osztályvezető 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a városi 
televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét (12 fő van jelen) és azt megnyitja.  
Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatosan két módosító javaslata van: 
Javasolja napirendre venni a következő előterjesztéseket: 
- Előterjesztés az „Ovi-foci” pályázat benyújtására címmel ötödik napirendi pontként, 
- Előterjesztés a Szondi György Alapítvány támogatására címmel utolsó napirendként.  
Javasolja továbbá, hogy az első két napirend változatlanul hagyása mellett, „Az óvodába történő 
jelentkezés időpontjának meghatározására” című előterjesztést harmadik, a „Szent Erzsébet Idősek 
Otthona Intézkedési tervének elfogadására” című előterjesztést negyedik napirendként tárgyalja meg a 
Képviselő-testület.  
 
Az új anyagok a testületi ülés előtt kiosztásra kerültek.  
A polgármester megkérdezi, van-e még módosító javaslat a napirenddel kapcsolatosan? 
 
Pulay László: Napirend előtt szeretnék a Kommunizmus áldozatainak napjával kapcsolatos pár 
gondolatot elmondani. 
 
Más javaslat nem lévén Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az „Ovi-foci” pályázat 
benyújtására” című előterjesztés napirendre felvételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen 
szavazattal elfogadott.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a „Szondi György Alapítvány támogatására” című előterjesztés 
napirendre felvételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendek cseréjére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített, illetve módosított napirendet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 



A mai ülés napirendje a következő: 
 

1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
3.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására 
 Előterjesztő: Dr. Varga Andrea aljegyző 
 
4.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Intézkedési tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
5.) Előterjesztés az „Ovi-foci” pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Tájékoztató a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjéről 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes 5193 hrsz-ú ingatlan (volt Polgárvédelmi üdülő) 

hasznosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi út 18. 510/A/5 és 510/A/6 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésére  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 

meghosszabbítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
10.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
11.) Előterjesztés a városközpont rekonstrukciós feladatok vonatkozásában meghozandó döntésekre 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Szondi György Alapítvány támogatására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).  
A polgármester felolvassa a Balassagyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját (a 
jegyzőkönyv melléklete szerint). 
 

A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos 
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Önkormányzatunk több önkormányzathoz hasonlóan csatlakozik ahhoz a 
mozgalomhoz, amely kihelyezi a székely zászlót. E gesztus kifejezi a Székelyföld melletti szolidaritást és 
az egységes magyarság hitvallását. Megérkezett a zászló, most a mögöttem lévő zászlótartóba helyezem, 
majd a szünetben pedig a kinti zászlótartóba helyezzük. Kérem képviselőtársaimat, minél többen 
csatlakozzanak hozzám ennek megtételekor, amikor a város falára jelképesen elhelyezzük. 
 



Napirend előtt: 
 
Pulay László: Tisztelt Képviselő-testület! Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Mint 
kereszténydemokratának, úgy érzem, illik megemlékezni erről a napról. Hála Istennek, fiataljaink csak 
felületesen ismerik ezt a korszakot. De kell emlékezniük a fájdalomra, a borzalomra. Emlékek nélkül nincs 
otthon, haza, nemzet, identitás. Ezt rabolta el a kommunizmus, lett a disszidálás, a hontalanság, a 
rettegés az itthon maradottaknál. Olyan kor volt, mikor a gyűlölet parancsra működött. Képes volt a 
gyűlölet életre szóló lelki megaláztatást okozni. Sajnálatos módon még a mai napig is előfordul, hogy 
valaki megremeg az emlékek hatására, mert olyan kor volt, amelyben ha kellett öltek, ítélet nélkül, 
válogatott kínzásokat alkalmazva, ha kellett saját elvtársaikat is megölték. Nagyon kijutott a magyaroknak 
a szenvedés. A „Vörös Csillag” minden borzalmat felülírt. Meggyalázott asszonyok, lányok, kivégzett 
egész családok, jogtalanság, szenvedés, a kitelepítettek sorsa. Vagyontalanul újrakezdeni az életet. 
1956 mártírjai bizonyítják a pufajkás terror rémtetteit. A sortüzeket, a véresre vert embereket. A 
megfélemlítés, az állandó rettegés mindenkinek kijutott. Sokan minden reggel hálát adtak Istennek, hogy 
otthon ébredtek.  
Pár nevet megemlítenék a teljesség igénye nélkül: dr. Daróczi Gusztáv, dr. Magyar Pál, Mikó Mária, Tátrai 
Guidó, Ábel György, Bargár Ödön, Pásztor Jenő, Tulsoki Győző, Tibay Géza, László Aladár, Romhányi 
Rezső, Karabélyos Ernő, a Hadadi és Hargitai család fiatal mérnökei, a Gulág-áldozatok. 
Soha többé embertelenséget, kommunizmust! 
Nem szabad felejteni, ne ismétlődhessen meg soha! 
 
N a p i r e n d: 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a költségvetés határidőben, 2013. február 15. napján ki lett 
küldve és mindenki megkapta. Felolvassa a Pénzügyi Bizottság különvéleményét: Köszönti a Pénzügyi 
Osztály dolgozóit, Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezetőt és Szikora Péter vezető-tanácsost. 
Megkérdezi, kívánnak-e szóbeli kiegészítést fűzni a kiküldött anyaghoz? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Köszönjük nem, a kérdésekre válaszolunk. 
 
Dr. Horváth László: Novemberben, a költségvetés tervezése során mind a Gazdasági, mind pedig az 
Egészségügyi Bizottság ülésén kritikai megjegyzéseim voltak. 
Működési célú kiadásokra  az eddigi pénzeszköz  35 %-a áll rendelkezésre, de a feladatok 65 %-a 
maradt. Most is azt mondom, nagyon ki van centizve ez a költségvetés. 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: A feladatokat nem tudjuk összehasonlítani. Az elmúlt évben 3,7 milliárd a 
kórház miatt volt, ez kiesett a költségvetésből. Mentek el oktatási intézmények. Számolni mi csak 
költségvetési főösszeget tudunk. Mennyiséget darabszámra nem lehet összehasonlítani. 
 
Lombos István: Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. év költségvetése a rendszerváltás utáni 
Balassagyarmat legkisebb összegű bevételével és kiadásával számol. Tudjuk, hogy kormányzati 
döntések, parlamenti döntések feladatokat vontak el, tudjuk azt, hogy más a finanszírozás. Nekem mégis 
vannak kérdéseim: 
A köznevelési intézmények fenntartása – a szakképző iskolák kivételével – önkormányzati feladat. A 
Szent-György Albert Gimnázium, a Madách Kollégium, a Rózsavölgyi Művészeti Iskola és a Pedagógiai 
Szakszolgálat működtetése szerepel a kiadási oldalon. A törvény szerint az önkormányzatnak biztosítani 
kell a közigazgatási területén a teljes körű étkeztetést. Ez finanszírozandó feladat. 
A többcélú kistérségi társulások megszűnnek. Március 31. napjával a munkaszervezetek is megszűnnek. 
A székhely szerinti polgármesteri hivatal veszi át a feladatot. Ki fogja finanszírozni? 
2012. évben 88 fő volt a Polgármesteri Hivatalnál, ebből 23 fő a járáshoz lett átadva. A Közös Hivatal 
engedélyezett, illetve finanszírozott létszáma 41,09 fő. Kérdésem, mi a helyzet a különbözet létszámmal?  
A kötelező önkormányzati feladatokra a központi költségvetésből  716 M Ft várható állami támogatásként, 
ez a működési  kiadások 35 %-a, és a kötelező feladatokra van. 



Ez az összeg a közalkalmazotti, köztisztviselői béreknek is csak a 65-75 %-ára elegendő, a többi 
kötelezettséget mivel finanszírozzuk? 
Mivel pótoljuk a gépjárműadó 60 %-ának elvételét? 
Fejlesztésekhez 346 M Ft fejlesztési hitelre van szükség. Hogy ez hogyan fog összeállni, részletkérdés, 
visszafizetés miből történik? 
Oktatási intézmények működtetésére132 M Ft érkezik, elegendő-e, ha nem, akkor mennyi elegendő? 
A folyószámlahitel működési hitellé történő átalakítása hogy áll? Ha nem lesz, mi lesz a havi bérfizetési 
kötelezettségekkel? 
Örülök, hogy megszületett az adósságátvállalásról a megállapodás, amint értesültünk róla ez előzetesen 
kalkulált 40 % helyett 50 %-os nagyságrendben. Az adhatóhoz képest 20 % itt maradt. Ha abból indulok 
ki, hogy Kaposvár és Debrecen 70 %, akkor nem vagyok boldog. Mi alapján lett megállapítva? Mi lesz a 
városnál maradó adósságokkal, mennyiben befolyásolják a város működőképességét? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Elnök Úr! Megpróbálok a kérdésekre, a 
felvetésekre válaszolni.  
Köznevelési intézmények fenntartása: A Szent-György Albert Gimnázium nem a mi működtetési 
körünkbe esik, a KIK tartja fenn és működteti. A másik három intézmény (Madách Kollégium, Rózsavölgyi 
Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat) működtetését és fenntartását 2013. március 31-ig a 
Megyei Intézményfenntartó Központ látja el. A költségvetésben 9 havi működési kiadást terveztünk ezen 
intézmények esetében.  
Gyermekétkeztetés: A kötelező feladatellátás köre jogszabályváltozás miatt kibővült a kollégiumi 
diákétkeztetéssel. Közel 2000 gyereket etetünk önkormányzati körben. A jogszabály szerint a szülő a 
nyersanyag normát fizeti, a rezsi fizetése az ellátásra kötelezettet terheli. A rászorulóknak 
kedvezményesen kell biztosítani az étkezést. 68.000.- forint volt tavaly a normatíva, idén 102 eFt, ez csak 
a nyersanyagnormát fedezi. A különböző rezsi költségeket, az előállítási költséget az önkormányzat fizeti. 
200 fővel nőtt az előző évhez képest az ellátottak köre. 56 M Ft-ot jelent kiadási oldalról. 
Kistérség és munkaszervezet - van ilyen jogszabályi kötelezettség, Az Mötv. szerint június 30-ig van 
lehetőség a jelenlegi társulások felülvizsgálatára. A munkaszervezet feladatait csak a társulás székhelye 
szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselői láthatják el. Jelenleg még nem tudom mi lesz a döntés. A 
Kistérségi Társulás Intézménye, a Szociális Szolgálat, nálunk is lát el alapfeladatokat a szociális 
gondoskodás körében - 2013. évben félévre voltak jogosultak normatívát igényelni. 
A társulás megszűnéséről nincs szó, a munkaszervezet megszűnéséről van szó. A szolgáltató 
intézménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatokról a kistérségnek kell gondoskodni, akár belső, akár 
külső szolgáltatóval. A területszervezés, a turizmus szervezése, az előkészítés, az ezekkel kapcsolatos 
előterjesztések előkészítése kerül a hivatalhoz. A feladat átvétel hatása a költségvetésben nem jelenik 
meg. 
Létszám: A település elismert és finanszírozott hivatali létszáma 41 fő. A járáshoz került 23 fő. Az év 
végére megcélzott létszám 44 fő köztisztviselő és 6 fő fizikai dolgozó, összesen 50 fő a megcélzott év 
végi létszám. Ennyi szükséges a működőképességhez, a 41 fővel nem tudjuk megvalósítani a feladatokat. 
Ha a Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatását megnézzük, látjuk, hogy 213 M Ft kell a 
működéshez, ehhez 189 M Ft támogatást ad az állam, 18-20 m Ft-tal kell kiegészítenünk. 
A korábbi évekhez viszonyítva önmagában nem tudjuk a helyzetet értékelni, eddig is az 
adóbevételekből tartottuk fenn a hivatalt. A központi támogatás aránya jelenleg 35 %, hogy mivel tudjuk 
pótolni? A helyi bevételek nem lettek elvonva, a helyi bevételek aránya növekszik az összeshez képest. A 
kötelező feladatokhoz szükséges forrásokat mindig a helyi adóbevételből egészítettük ki, de ez eddig sem 
volt elegendő, ennél fogva hiányunk volt. Az előző évvel nem lehet összehasonlítani, megváltozott a 
struktúra. Összes számokat, bevételeket, kiadásokat lehet összehasonlítani. Nehezen lehet ezt így 
értelmezni. A kiegészítés egyértelműen a helyi adóbevételből történik. 
376 M Ft fejlesztési hitelről: Hogyan biztosítjuk? Nem emlékszem, hogy 376 M Ft fejlesztési hitel lenne.  
A 160 M Ft pénzmaradvány az előző évről megmaradt pénzeszköz. A 300 M Ft-os MFB hitelkeretből 130 
M Ft lett felvéve, 174 M Ft még rendelkezésre áll, ezt vesszük fel most fejlesztési hitelként. A törlesztésre 
– 10 éves futamidővel számolva - 17 M Ft évente + kamatok kalkuláltunk. Még nincs rá konstrukció, 3 éve 
8 évre kértük, de letelt belőle három. Az eredeti futamidőre szeretnénk módosítani. Az év végét 650 M Ft-
os hitelállománnyal zártuk. A mai napon is kb. ez a nagyságrend van, 5 milliós eltéréssel. 
Intézmények működtetése: Erre semmilyen pénzt nem kapunk, saját forrásból kell megoldani.   200 M  
Ft nagyságrendű lesz. Ezt a variációt választottuk, a hozzájárulás 370 M Ft-os terhet jelentett volna. 



 
Egyetértek képviselő úrral, hogy hitel nélkül nem tudunk működni, fejlesztési hitelre a továbbiakban is 
szükség lesz. Próbáljuk a funkciójának megfelelően használni. Jelenleg az időben eltolt bevételek a 
kiadások kiegyenlítését szolgálják. A 650 M Ft-os hitelállományból 150 M Ft az egészségügyi 
intézményeké, ezt teljes egészében átveszi az állam. A fennmaradó 500 M Ft-ból még 50 %-ot vesz át. A 
maradó 250 M Ft visszatörlesztése az OTP-nek történik majd. Még el sem indultak a tárgyalások. 
Egy hosszúlejáratú, több év alatt visszafizetett teljesen új konstrukciójú hitel lesz, egy teljesen új 
költségvetés alapján. 
 
Dr. Varga Andrea aljegyző: Létszámok a Közös Hivatalnál: Ha a korábbival akarjuk összehasonlítani, 
nehéz dolgunk van. Első körben a szabálysértések kerültek el. Január 01.napjával 23 kolléga került a 
járáshoz, 4 fő a tankerülethez, a KIK-hez. Több kolléga más településre távozott.  
2013 .I. 1-től 41,09 főt finanszíroz a központi költségvetés. Fejenként 5 M Ft-ot kapunk, ami nemcsak 
bérköltséget jelent, a Közös Hivatal fenntartására kell fordítani. Az új struktúrát a feladatokhoz próbáltuk 
igazítani. A költségvetésben nem a II.28-i állapot van, hiszen év közben sok munkaügyi jellegű döntés 
lesz. A nyugdíjba vonulók helyét nem fogjuk betölteni, a feladatok szét lesznek osztva.  
Jegyzői, környezetvédelmi előadói állás van meghirdetve. Összetett és sok elemből áll a szervezeti 
struktúra, nehéz az előző évivel összehasonlítani. Azt szeretnénk, hogy december végére 44 fő 
köztisztviselő és 6 fő fizikai dolgozó legyen az állomány. Felmentés, felmondás keretében nem 
gondolkozunk létszámleépítésben. A jelenlegi állománnyal szeretnénk ellátni a feladatokat. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Kiegészítéseim: Átérzem Lombos István képviselő úr által felvázolt 
presztízsveszteséget, a költségvetés nominális főösszege lecsökkent 10 milliárdról 3,5 milliárdra. 
Viszont többségében olyan feladatok kerültek el, amibe eddig sem volt semmilyen beleszólásunk, 
tűzoltóság, gyámügy, kórház. Sok esetben még az intézményvezető személyére sem volt ráhatásunk. 
Ilyen tekintetben én nem aggódom, sőt helyes, jó, és szakmailag maximálisan támogatható döntés volt. 
Elfogadom, hogy a közoktatás tekintetében a működés és a szakmai irányítás szétválasztása nem éppen 
a legszerencsésebb, de van ennek pozitív oldala is. 
Vagyoncsökkenés nem történt az önkormányzatnál. Minden ilyen jelentős strukturális változásnak van 
negatív és pozitív mérlege is. Véleményem szerint a pozitív mérlege elsöprő erejű. Balassagyarmaton, a 
Bokros csomag óta először történik ilyen meg az önkormányzatok konszolidációja. Igen, a politikus 
társadalom presztízse jelentős veszteségeket szenvedett el. De megállt az a folyamat, hogy folyamatosan 
nő a működési hiány. Osztályvezető asszony precízen összefoglalta, valóban most először került olyan 
helyzetbe a város költségvetése, hogy látható az alagút vége, hogy finanszírozhatóak lesznek az éven 
belül felmerülő problémák. Az önerőhöz igazítva a város képes kimászni az adósságcsapdából. Ez 
minden válság és megszorítás ellenére történelmi tettnek nevezhető. Balassagyarmat város 500 M Ft-os 
adósságállománytól, 400 M Ft PPP kötelezettségtől szabadult meg, 290 M Ft ÖNHIKI-t kapott, és a Palóc 
Múzeumot is átvállalta az állam. Ilyen mértékű támogatásra még nem volt példa az elmúlt fél században. 
Hogy miért kell mégis megszorítani, takarékoskodni? Mert még nem értünk el oda, hogy az elmúlt 10 
évben felszaporodott milliárdos adósságot lenullázzuk. 
A valós működési hiány 6 %-ra esett, csupán 150 M Ft a korábbi 10-15 %-os, 800 milliós terhekkel 
szemben. Emellett 2009 év óta nincs adóemelés, nincsenek új adók, nem emelkedtek a szociális 
ellátások költségei, a gyermekétkeztetés költségei. A szemétdíj 5 év alatt 9 %-kal nőtt, de a lakásbérleti 
díjak 25 %-kal, a vízdíj 10 %-kal, a villamosenergia és gázdíjak 10 %-kal csökkentek. 
A megszorítások, a takarékosság mellett ezek mutatják, hogy a politikusok a szakmai presztízsük és a 
létszámuk csökkentésén túl figyeltek arra is, hogy a terhek egyenlőbbek legyenek, megosztódjanak, de 
legalábbis ne emelkedjenek. Nincs itt a Kánaán, de a 2013. évi költségvetés egy alapvetően 
működőképes, az adósságcsapdából kikerülő önkormányzati finanszírozást tesz lehetővé. 
 
Lombos István: Köszönöm, a kérdéseimre választ kaptam. Alpolgármester úr által elmondottakra annyit 
válaszolnék, hogy politikai vitába nem akartam belemenni, problémát sem akarok, ha így tűnt, elnézést 
kérek. Sok mindenben Alpolgármester Úrnak igaza van, de a sikerpropagandát kiérzem a szavaiból. Sok 
intézkedésnek – amiket felsorolt – én is részese voltam, vagyok, nem akarok erről negatív módon szólni. 
De kérdéseim alapján a tv-nézők mélyebb információkat kaptak. Nem baj, ha tudják a városlakók, hogy 
történelmi mérföldkőhöz érkezett a város, ezzel a költségvetéssel, ami a 2 évvel ezelőtti 1/3-át teszi csak 
ki. Oktatási intézmények elmentek, de örülök neki, hogy nem vitték el legalább a vagyonunkat. Ennek az 



önkormányzatnak mindig érdeme volt, hogy bele tudott szólni az intézmények életébe, az igazgató 
megválasztásába, az osztályok indításába, stb. Most semmibe nincs beleszólásunk és Én ezt nagyon 
bánom. Az Oktatási Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság ülésén azt mondta nem is baj. Szerintem baj. 
Balassagyarmat évszázadok óta az oktatás, az egészségügy, kultúra, a közlekedés térségi központja volt, 
ezt a fajta státuszt ez a város nem adhatja fel, még akkor sem, ha a pillanatnyi helyzetben ez jó. 
Egyet szerettem volna hallani Polgármester Úrtól, hogy ez a költségvetés alkalmas arra, hogy a várost 
úgy tudjuk működtetni, hogy a városlakók ebben nem találnak kifogásolni valót, ezt nem hallottam. Lehet, 
óvatosságból. 2006-ban, amikor átadtuk az új önkormányzatnak a várost, akkor önkormányzati hitel nélkül 
adtuk át. A sokat emlegetett és kifogásolt PPP szerződést ez az önkormányzati vezetés kötötte meg. 
Hogy nem kell majd fizetni, az állam ezt átvállalta, az előző önkormányzat és ez az önkormányzat 
teremtette meg a feltételeit. 
Az adósságátvállaláshoz csak annyit, a tartozások itt maradtak az országban, csak át lettek téve, egyik 
rovátkából a másikba kerültek. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Kistérségi Társulás a törvény szerint nem szűnik meg. A 29 társult 
település döntött így. A legfőbb feladat, ami megmaradt, a szociális szolgáltatási intézmény által ellátott 
tevékenység, 29 településen lát el feladatokat. A települések ezen intézmény keretében szeretnék 
továbbra is ellátni ezeket. A kilépésen gondolkodó települések is visszaléptek. 
Munkaszervezet megszűnik, VI.30-ig, a székhely településnek kell ellátni a feladatait.  1-2 fő van itt még.  
A tartozás nagy részét befizették, komoly tartaléka van a társulásnak.  
Iskolákról: Államtitkár úr szerint 10-15 olyan város van az országban, ahol a város lakosainak számához 
viszonyítva ilyen nagyságrendű intézmény-hálózat van. Számtalanszor próbálkoztunk azzal, hogy a 
környező településektől támogatást szerezzünk.  
Az oktatási intézményeknél a működtetés jelen esetben a fizikális működtetést jelenti, nem a szakmait. 
Hogy eleget tegyek Lombos képviselő úr kritikájának, akkor elmondom, hogy a polgármester elfogadásra 
ajánlja a 2013. évi költségvetést. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
(16 óra 10 perckor, a szünet után folytatódik a testületi ülés.) 
 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási tervének 

elfogadására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester. Dr. Csekey 
László és Zolnyánszki Zsolt képviselő urak nem voltak jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2013 (II.28.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata  

Vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

tartalommal fogadja el Balassagyarmat Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét. 
 



2. A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a vagyongazdálkodási tervet küldje meg a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részére.  

 
Felelős:   Dr. Varga Andrea aljegyző 
Határidő: 2013. március 10. 

 
3.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására 
 Előterjesztő: Dr. Varga Andrea aljegyző 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Pálinkás Zoltánné óvodavezető. Megkérdezi, kíván-e szóban 
bármit hozzáfűzni az előterjesztéshez? 
 
Pálinkás Zoltánné: Köszönöm, nem. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László képviselő úr nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2013. (II.28.)    h a t á r o z a t a 
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő nevelési 

intézményekben az óvodába történő jelentkezés beíratásának idejét  
2013. április 4. (csütörtök) 800- 1700 óra 

2013. április 5.(péntek) 800- 1700 óra 
2013. április 6. (szombat) 800- 1200 óra  

 időpontokban határozza meg. 
 
2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy csak a Balassagyarmat, Ipolyszög, 

Patvarc Óvodai Nevelési Társulás közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekeit veheti 
fel az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, hogy az ipolyszögi, illetve a patvarci lakos 
gyermekeket mindaddig, ameddig a településen működő tagóvodában a létszámkeret arra 
lehetőséget ad kizárólag a községeken működő tagóvodákba lehet felvenni, a 2013. évi költségvetési 
rendeletben foglalt rendelkezések betartásával. 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és 

az érintett intézmény vezetőjét értesítse a döntésről.  
 Határidő: 2013. március 5.. 
 Felelős: dr. Varga Andrea aljegyző 
 
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezésükre álló 

kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodába jelentkezés időpontjának nyilvánosságra 
hozataláról. 

 Határidő: 2013. március 5. 
 Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető  
 
4.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Intézkedési tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Dr. Jóna Andrást, az intézmény vezetőjét. Megkérdezi, kíván-e 
szóban kiegészítést tenni az anyaghoz? 



 
Dr. Jóna András intézményvezető: Köszönöm nem. 
 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján a fenntartó képviseletében Dr. Csekey László főorvos képviselő urat, az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnökét javasolja a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti fórum 
tagjának, aki a jelölést vállalta, és hasonlóan a többi jelölthöz, hozzájárult a napirend nyílt ülés keretében 
való megtárgyalásához. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A tegnapi napon a Közbeszerzési Bizottság megindította a KEOP-os 
pályázatot, az Otthon energetikai korszerűsítése befejeződik. A Konyha átalakítása megtörténik, 
márciusban a létszámbővítésre is sor kerül. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Szent Erzsébet Idősek 
Otthona intézkedési tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2013.(II.28.)    h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézkedési tervének elfogadására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális hivatal Szociális Főosztályának 2012. november – decemberében lefolytatott ellenőrzése 
során feltárt hiányosságok orvoslására az e határozat mellékletében foglalt intézkedési tervet hagyja 
jóvá. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az érintett intézmény vezetőjét a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László képviselő úr 
nem volt jelen a szavazásnál). 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2013.(II.28.)     h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai programjának 

és Házirendjének jóváhagyására 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt 

egységes tartalommal jóváhagyja a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, Szakmai programját és Házirendjét és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 
képviselő – testület által 97/2012.(VI.21.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és működési 
szabályzatot, Szakmai programot, valamint Házirendet. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Dr. Csekey László jelölésére vonatkozó Pénzügyi Bizottsági 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László 
képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 



A polgármester szavazásra bocsátja a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti fórum 
tagjainak jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen 
szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2013.(II.28.)    h a t á r o z a t a  
a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti fórum  

tagjainak jóváhagyásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szent Erzsébet Idősek 

Otthonában működő Érdekképviseleti fórumot az alábbi összetételben jóváhagyja: 
 

Az érdekképviseleti fórum tagjai: 
- az ellátást igénybevevők közül 3 fő 

A fórum megalakításakor: a tagok:  
I. pavilon: Juhász László 
II. pavilon: Juhász Istvánné 
III. pavilon: Meszjár Pál 

 
- az ellátottak hozzátartozói közül Benkó Szilvia. 
- az intézmény dolgozói közül Szilvási Istvánné a II. pavilon vezetője 
- kijelölés alapján a fenntartó képviseletében Dr. Csekey László az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke. 
 
2. A Képviselő–testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
     
5.) Előterjesztés az „Ovi-foci” pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Pálinkás Zoltánné óvodavezetőt. Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni az anyaghoz? 
 
Pálinkás Zoltánné intézményvezető:Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány idén is meghirdette pályázatát 
„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” címen, melynek célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az 
egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális 
feltételeket.  A támogatás segítségével egy 6x12 m méretű svájci töltetlen műfüves pályát kívánunk 
kialakítani a Központi Óvodában, melyhez 70 %-os a támogatás, 30 %-os önrész kell. Az önerőt külső 
támogatók segítségével kívánjuk biztosítani. Az önerő forrása egyrészt az óvodai alapítvány, másrészt a 
különböző helyi cégek által nyújtott támogatás. Az Önkormányzat nem tudja vállalni, megértjük. Eddig egy 
nagyobb felajánlás érkezett a Delphi részéről, hogy milyen összeget jelent azt nem tudom, de ígéretet 
kaptunk, hogy támogatnak. Az óvodákban alapítványok működnek, megpróbálnak minél nagyobb 
összeget összegyűjteni. A szülők az egyik tagóvodában nem támogatták, a másik tagóvoda is jelezte, 
hogy ebben az évben ezzel nem kívánnak foglalkozni, így maradt a Központi Óvoda. Mi nem szeretnénk 
erről lemaradni, szeretnénk, ha megvalósulna a műfüves pálya. 
 
Lombos István: Ez a technológia éppen pici gyerekek felkészítésére szolgál. Igazgató asszony felvette a 
Palóc Farkasokkal a kapcsolatot? Szkeptikus vagyok az önrész összeszedésével kapcsolatban. Ha ez a 
pálya megépül, akkor a tehetséges gyermekeknek lehetőséget kell adni, hogy ott foglalkozásokon részt 
vegyenek szakember felügyelete mellett.  
 
Pálinkás Zoltánné: Mi a Bozsik programmal dolgozunk együtt, a mozgás megszerettetéséről van szó, 
napi kapcsolatban vagyunk, jó közöttünk az információ-áramlás. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Dózsa Iskolában is indul egy műfüves program. Összefogással 
megvalósítható. 



 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 
igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2013.(II.28.)    h a t á r o z a t a  
Ovi-Foci pályázat benyújtásáról  

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Központi Óvoda fejlesztésére 
vonatkozóan – részt kíván venni az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány 2013. évi Ovi-Foci 
Programjában.  
 

2. A Képviselő-testület elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó 
előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 napon belül támogatási 
szerződést köt. 
 

3. A Képviselő-testület az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt 
óvodák pontos nevét, címét, hrsz, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát és 
gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. 
 

4. A Képviselő-testület támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve 
megvalósítja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-
FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.  
 

5. A Képviselő-testület a Program megvalósításához az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal 
keresztül önrészt biztosít. Az önrész bruttó 2.350.000-2.850.000 Ft/Program/óvoda közötti 
támogatási összeget jelent. A pontos összeg az alapítvány pályázatának elbírálását követően, a 
pontos TAO összeg ismeretében, az első kuratóriumi ülésen kerül meghatározásra, melyet az 
Önkormányzat elfogad. 
 

6. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Program megvalósításához szükséges önerő 
biztosítására vonatkozó megállapodások a külső támogatókkal megkötésre kerüljenek. 
 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 

6.) Tájékoztató a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjéről 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Dr. Varga Andrea aljegyző: A Pénzügyi Bizottság ülésén merült fel, hogy a sportfeladatok kimaradtak az 
ügyrendből. Igen, valóban, adminisztrációs hiba folytán. A Közös Hivatal a sportot is magáénak tekinti, 
beépítjük az ügyrendbe, az 1.8. pontot kiegészítjük. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Balassagyarmat Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét, melyet 
a Képviselő-testület határozat-hozatal nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey 
László képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes 5193 hrsz-ú ingatlan (volt Polgárvédelmi üdülő) 

hasznosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Zolnyánszki Zsolt: Személyes érintettségemet jelentem be.  
 
Medvácz Lajos polgármester: A kérelmet benyújtó Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport 
Egyesület elnöke a képviselő úr. 



 
A polgármester szavazásra bocsátja az érintettségi bejelentést, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 2 
nem szavazattal tudomásul vesz (Dr. Csekey László és Zolnyánszki Zsolt nem vett részt a szavazáson).  
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület határozat-hozatal nélkül, egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László és 
Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2013.(II.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5193 hrsz-ú ingatlan (volt Polgárvédelmi üdülő) 

 hasznosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5193 hrsz-
ú 1002 m2 alapterületű üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant (melyből az épület ~144 m2) a 
Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület (Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 17. 
adószám: 19160456-1-12) részére az alábbi feltételekkel adja használatba:  
 
b) a használatba adás időtartama 2013. március 15. napjától  2018. április 30. napjáig szól, 
c) az Egyesület az ingatlan használatáért az épületen felújítást, karbantartást (szigetelést, 

esővízcsatorna javítást, déli homlokzaton lévő sarokrész cseréjét, vízvezeték és szerelvényei 
javítását, festés-mázolást) végez bruttó 810.000.-Ft összegben, melyet számlával köteles 
igazolni, 

d) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből 
felmondhatja, 

e) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle költségtérítésre, 
további elhelyezésre nem tarthat igényt, 

f) az ingatlan működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díját -a közüzemi szolgáltatást 
nyújtó cégekkel kötendő- külön megállapodás alapján fizeti meg a használó. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a 

használatba adási szerződést megkösse. 
 
Határidő:  2013. március 15. 

 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi út 18. 510/A/5 és 510/A/6 hrsz-ú ingatlanok 

elidegenítésére  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Dr. Csekey László képviselő 
úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2013.(II.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18 szám alatti 510/A/5 hrsz-ú és az 510/A/6 hrsz-ú 

ingatlanok elidegenítéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 18 

szám alatti 510/A/5 hrsz-ú 36 m2 alapterületű iroda megnevezésű, és az 510/A/6 hrsz-ú 40 m2 
alapterületű lakás megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban, pályázati eljárás keretében     - 
versenytárgyalás útján - elidegenítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel: 
 



 
a) az 510/A/5 hrsz-ú ingatlan induló vételára 1.800.000.-Ft + Áfa összesen: 2.286.000.-Ft, 
b) az 510/A/6 hrsz-ú ingatlan induló vételára 2.000.000.-Ft  
c) licitlépcső: 50.000.-Ft, 
d) a két ingatlan csak együtt idegeníthető el, érvénytelen a pályázat, ha a pályázatot csak az 

egyik ingatlan megvételére nyújtották be, 
e) az 510/A/5 hrsz-ú ingatlan esetében a gázszolgáltatás visszaállításával, illetve a fűtés 

kialakításával kapcsolatosan felmerülő költségek a vevőt terheik,  
f) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
g) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, 
h) a Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.) rendelet 1. 
számú mellékletében foglaltak szerinti pályázat kiírására és a pályázati eljárás lebonyolítására. 
Amennyiben az első pályázat eredménytelen, úgy két alkalommal ismét meg kell hirdetni az ingatlan 
elidegenítését. Ha az újabb kiírások is eredménytelenek, a Képviselő-testület új döntést hoz az 
ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert –eredményes pályázat esetén- az adásvételi 

szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a pályázat kiírására 2013. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás bérleti 
jogviszonyának meghosszabbítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László képviselő úr nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2013.(II.28.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti 

lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. 

emelet 2. szám alatti 53 m2 alapterületű komfortos lakást Hauser Gabriella (sz: Sárospatak, 1980.; 
an: Sánta Etelka) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2013. április 1-től kezdődően 2015. 
március 31-ig, ezen belül a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolánál 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: 2013. március 18. 
   A szerződés megkötésére: 2013. április 2. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 



 
10.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bereczk Edit ügyvezetőt. Megkérdezi, hogy kíván-e szóban 
kiegészítést tenni? 
 
Huszár Péter: A korlátozás a hulladéklerakóra is életbe lép? Ha nem, akkor a Városüzemeltetési Kft-nk 
jár rosszul. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A stop mindenkire érvényes. 
 
Bereczk Edit ügyvezető: Január 1-ével változott a törvény, ami a tevékenységünket egyértelműen 
meghatározza. A díjmeghatározás és sok egyéb döntés átkerül egy központosított szervhez, a Magyar 
Energia Hivatalhoz, illetve az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez A törvény azt mondja, hogy 
a 2013. évi díjat 4,2 %-kal lehet eltéríteni a 2012. december 31-i érvényes díjakhoz képest. Kivételt 
képeznek az ISPA, illetve az uniós támogatású nagyberuházások, projektek, ilyen a zöld-híd program is. 
A mi számunkra lehetőségként fennálló Zöld-híd lerakó program meglehetősen drága, országos 
viszonylatban is meglehetősen drága, 17 eFt nettóban tonnánként az ártalmatlanítási díj. Ez rendkívül 
magas összeg a környékbeli lerakókat figyelembe véve. Tudomásom szerint a  Zöld-Híd Kft-nek van egy 
kérvénye beadva a magasabb díj érvényesítésére a Magyar Energia Hivatalhoz. Úgy hallottam döntés 
még nincs, de ebben nem én vagyok a kompetens személy, hogy erre válaszoljak.  
Arról nyilatkozni, hogy a 2013. évben mennyi lesz az ártalmatlanítási díj a Zöld-Híd Kft-nél, még nem 
tudunk. 
 
Huszár Péter: A környéken működő hulladéklerakóknál mennyi ez az ár? 
 
Bereczk Edit ügyvezető: Települési hulladék vonatkozásában a nógrádmarcali 17 eFt, a salgótarjáni díj 
7.500 Ft. Kb. ez az arány, jelentős eltérés van. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Dr. Csekey László 
képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2013 (III.04.) önkormányzati rendelete 
a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001 (IV.20.) rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
     
11.) Előterjesztés a városközpont rekonstrukciós feladatok vonatkozásában meghozandó 

döntésekre 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Dr. Csekey László 
képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2013.(II.28.)    h a t á r o z a t a 
a városközpont rekonstrukciós feladatok vonatkozásában meghozandó döntésekről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városközpont rekonstrukciós 

beruházás megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a Balassagyarmati Városüzemeltetési 



Kft-vel, az annak vagyonkezelésében lévő Művészkávézó épület valamint az Óváros tér projektelem 
megvalósítása vonatkozásában, az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében foglaltak 
alapján. 

 
2.  A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezető igazgatót, hogy a beruházás 

megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. 
 
12.) Előterjesztés a Szondi György Alapítvány támogatására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Dr. Csekey László képviselő úr nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2013.(II.28.)    h a t á r o z a t a 
a Szondi György Alapítvány támogatásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szondi György Alapítványt, mint a 

Balatonalmádi-Káptalanfüreden található Tábor u. 12. szám alatti üdülő üzemeltetőjét, a 
felhalmozódott közüzemi díjtartozások rendezése érdekében – a díjtartozások összegéig terjedő – de 
maximum 150.000.- Ft-os támogatásban részesíti.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre 
gondoskodjon előterjesztés készítéséről a tábor további lehetséges hasznosítási, üzemeltetési 
formáiról, azok pénzügyi következményeiről. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a kuratórium elnökét a szükséges intézkedések 

megtételére.  
 

Határidő: 2013. március 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
            Kopcsányi Ottó kuratóriumi elnök 

 
A polgármester a napirend elhangzása után elköszön a városi televízió nézőitől, megköszöni a Testület 
tagjainak a munkát, és 17,00 órakor az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 /: Medvácz Lajos :/ /: Dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester            aljegyző 
 

 
 


