
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május  
                13-án 08.00 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián Gábor, Lombos István, Orosz 

Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt 
képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
 

MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Selmeczi Zoltán igazgató 
 
Csach Gábor alpolgármester köszönti a megjelenteket és a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja az 
ülés határozatképességét, 12 főből 9 fő van jelen (Medvácz Lajos polgármester, Huszár Péter és Dr. 
Horváth László képviselők igazoltan vannak távol) és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e módosító javaslat. 
 
Csach Gábor alpolgármester javaslat hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete által benyújtott 

javaslatok véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmat és térsége szociális szövetkezet létrehozására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

3.) Előterjesztés a PPP konstrukcióban megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló 
253/2012.(XII.12.) határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
1.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete által 

benyújtott javaslatok véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester köszönti Selmeczi Zoltán igazgatót, és felkéri, hogy ismertesse röviden az 
előterjesztést.  
 



Selmeczi Zoltán: Most látom annak esélyét, hogy helyreállítsuk azt, amit korábban a Nógrád-megyei 
Önkormányzat Közgyűlése Balassagyarmat ellen elkövetett azzal, hogy megszüntették a 
gyógypedagógiai ellátást.  
A szakértői bizottság tagjaival és vezetőivel személyesen is találkoztam már, és elmondták, hogy azok 
közül a gyerekek közül, akik most a rendszerben vannak, 17 tanuló már nem a normál osztályokban 
lenne, hanem a kis létszámúban.  
A Balassagyarmati Önkormányzat igyekezett megteremteni azokat a feltételeket - a gyógypedagógusok 
foglalkoztatásával, és egyéb foglalkozások finanszírozásával -, ami enyhítette azt a körülményt, hogy 
ezek a gyerekek bekerültek a normál osztályokba. Továbbiakban ez lesz a megoldás erre a 
problémakörre.  
A foglalkoztatást is elő fogjuk tudni segíteni, hiszen jelen pillanatban az első osztály indításánál, plusz 1 fő 
gyógypedagógus, és plusz 1 fő gyógypedagógiai asszisztens lesz foglalkoztatva.  
Szakmailag rendkívül megerősített feladatindítást tervezünk. Itt nem lehet rosszul indítani, mert azt kell 
bebizonyítani, hogy ez nem egy szegregált osztály.  
Nagyon magas azoknak az autista gyermekeknek a száma, akik most mennek első osztályba. 5-en 
vannak, és közülük 3-ról az a véleménye a szakértői bizottságnak, hogy ebbe az osztályba kell, hogy 
kerüljenek. A másik kettő gyermeknél még pszichológiai vizsgálatok lesznek. 
A kormány tervei szerint a Nyírjesi iskola sorsa is úgy fog eldőlni, hogy beintegráljuk a KLIK szervezetébe. 
Az iskola megmarad, viszont van ott egy erős humánerőforrás, mely a gyógypedagógiai problémák 
kezelésében segítségünkre lehet. 
A jelenlegi döntés szakmailag mindenképp nagy előrelépést jelent. Az elhelyezés tekintetében most csak 
a Dózsa Iskolában oldható meg az osztály kialakítása. Nem lezárt azoknak a gyerekeknek a sorsa, akik 
ebbe az osztály bekerülnek, nem 8. osztályig kell ott maradniuk, előfordulhat, hogy ha megfelelő 
fejlesztést kapnak, akkor 1-2 év távlatában átkerülhetnek egy normál osztályba. A most benn lévő, leendő 
2., 3. osztályos, autisztikus problémákkal küzdő gyermekek közül jó néhányat vissza fog vinni a szülő 
ebbe az osztályba. 
 
Csach Gábor alpolgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a 
napirendi ponttal kapcsolatban.   
 
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2013.(V.13.) határozata 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülte által a Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése vonatkozásában benyújtott javaslattal való egyetértésről 

 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete által a 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése vonatkozásában benyújtott javaslatával. 
 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a döntésről való kiértesítésére 2013. május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal elfogadott. 
 
 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
58/2013.(V.13.) határozata 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülte által a Kiss Árpád 
Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája átszervezése vonatkozásában benyújtott javaslattal 

való egyetértésről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülte által a Kiss 
Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája átszervezése vonatkozásában benyújtott javaslatával, 
azzal a feltétellel, hogy az nem jelent technikai létszámbővülést, és ezáltal a működtető önkormányzat 
számára többletköltséget nem keletkeztet.  
 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a döntésről való kiértesítésére 2013. május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat és térsége szociális szövetkezet létrehozására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester felkéri dr. Varga Andrea jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ilyen típusú szervezete még nincsen sem Balassagyarmatnak, sem pedig a 
környező településeknek. Most sok pályázati lehetőség nyílt meg a szociális szövetkezetek előtt, éppen 
ezért célszerű ezt létrehozni. Nem szeretnénk lemaradni ezekről.  
Megnéztük, hogy milyen negatívumai lehetnek. Meg kell határozni egy részjegy összeget, mellyel 1-1 tag 
beszállhat ebbe a szövetkezetbe, ezt 20e forintban határoztuk meg. Nincsen mögöttes felelőssége a 
tagoknak. A legrosszabb eset, ami történhet, hogy egyik pályázaton sem nyer a szövetkezet, és ezt 
követően meg kell szüntetni. Ennek van minimális költségvonzata, de a néhány 10e forintos ügyvédi 
munkadíjon kívül, ami adott esetben felmerülhet, nincs más költség.  
Ha viszont nyer a pályázat, akkor 6-8 embernek 2 évre finanszírozza meg a bérét, és utána van egy 2 
éves továbbfoglalkoztatási kötelezettség. Tehát egy jó üzleti tervvel lehetne egy ütőképes, GAMESZ 
munkáját segítő csapatot összeállítani, akik így munkához jutnak. Másrészt segítséget jelentenek a 
költségvetéshez Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög települések vonatkozásban. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Kik a szövetkezetben a magánszemélyek? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Minimálisan 7 tagból áll a szövetkezet, amiből 3 lehet szervezet. Ez adott 
esetben Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Önkormányzata lenne, a magánszemélyek tekintetében 
pedig a GAMESZ, a Városgondnokság, Ipolyszög Község képviselő-testülete, illetve Patvarc Község 
Képviselő-testülete jelölne ki 1-1 személyt. A pályázati kiírás szerint csak olyan személyek kaphatnak 8 
órás munkát, akik már hosszú ideje munkanélküliek. Ők adott esetben irányító feladatot látnának el, illetve 
a későbbiekben rájuk lehetne más munkát is bízni. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ez nem gátolja, hogy akár több tagja legyen a szövetkezetnek. Nyilván 
arról van szól, hogy többletforrásokat vonjunk be a kötelező feladat ellátásba.  
 
Az alpolgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
59/2013.(V.13.) határozata 

 a Balassagyarmat és térsége szociális szövetkezet létrehozásáról 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért a Balassagyarmat és térsége 
szociális szövetkezet (továbbiakban: Szövetkezet) létrehozásával, abban alapító tagként részt vesz. A 
Képviselő – testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 
 

- a Szövetkezet elnevezésében a Balassagyarmat megnevezést használja 
- hogy a Szövetkezet székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. szám alatt legyen 
- a Szövetkezet megalakításakor meghatározott 20.000.- azaz húszezer – forint összegű részjegyet 

az önkormányzat megváltsa 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a megalakult Szövetkezettel kapcsolatosan 
kezdeményezze a pályázati lehetőségek mind szélesebb körű kihasználását. 
 
3. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
3.) Előterjesztés a PPP konstrukcióban megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetéséről 

szóló 253/2012.(XII.12.) határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Az MNV Zrt miatt adatpontosításokkal kellett 
kiegészíteni a határozati javaslatot. Mindkét megoldás jó lett volna az önkormányzatnak. Hosszú távon 
jobb, ha a vagyon itt marad, még akkor is, ha adott esetben, a későbbiekben egyéb kötelezettségeket is 
jelent. 
 
Az alpolgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2013.(V.13.) határozata 

a PPP konstrukcióban megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetésről szóló 253/2012. ( XII.12.) 
határozat kiegészítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a PPP konstrukcióban megkötött 
szolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló 253/2012 (XII.12.) határozatát (továbbiakban: Határozat) 
az alábbiak szerint egészíti ki: 

A Határozat 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

- Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában lévő Balassagyarmat, 808/1/A helyrajzi számon felvett, „egyéb épület, 
tornaterem” megnevezésű, 945 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
- Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 15 .)pontjában meghatározott „ sport, ifjúsági ügyek” feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és e célra kívánja felhasználni. Az ingatlan jelenleg a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott Szent – Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 
iskolai testnevelési feladatait, valamint a város sport és ifjúság ügyeit szolgálja. Az ingatlan a tulajdonos 
váltást követően a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerültének 
vagyonkezelésébe kerül, míg a tanórákon kívüli időszakban – a város sport és ifjúság ügyeinek 
elősegítését biztosító helyszínként működik. 



 
- Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 
- Balassagyarmat Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi / 
természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt.  
 
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a balassagyarmati, 808/1/A hrsz-ú hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a balassagyarmati, 808/1/A hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.” 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
Csach Gábor alpolgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 /: Csach Gábor :/      /: Dr. Varga Andrea :/ 
   alpolgármester       jegyző 


