
 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május  
                30-án 13.00 órától tartott rendes üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Lombos 

István, Orosz Bernadett, Pulay László, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Varga Andrea aljegyző 
 Juhászné Gajzinger Ágnes 
 Mega György osztályvezető 
  
Csach Gábor alpolgármester köszönti a megjelenteket, a városi televízió nézőit, a Képviselő-testület 
tagjait. Ezután tájékoztatja a megjelenteket az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt fontosabb 
eseményekről. 
 
(Közben Medvácz Lajos polgármester megérkezik az ülésre.) 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a jelenlévőket és a városi televízió nézőit.  
A polgármester ezt követően díjakat ad át Szabó Daniellának a „Szép magyar beszéd” versenyen elért 
eredményéért, Urhegyi Mártonnak, aki Sakkbajnokságon országos 3. helyezést ért el, a Pimasz Kamasz 
színjátszó csoportnak a Weöres Sándor diákszínjátszó fesztiválon aratott sikerükért, Virág Istvánnak, 
Mocsár Richárdnak és Mátyás Jánosnak az Országos Diákolimpiai Bajnokság Lábtenisz páros 
kategóriában elért első helyezésért. Az Év testnevelője kitüntetést vehette át Kovács József általános 
iskolai tanár. Gratulálunk nekik az elért eredményekért, és további sok sikert kívánunk munkájukhoz! 
Nagyon szép eredményt ért el a Balassagyarmati Kábel SE kézilabda csapat, hiszen bejutott a magyar 
kézilabda kupa négyes döntőjébe, ahol 3. helyezést értek el. Gratulálunk nekik! 
 
László Sándor: A balassagyarmati Kábel SE 2013. április 13-14. napján történetének legnagyobb 
eredményét érte el eddigiek során a magyar kupa bronzérmének megszerzésével. Különösen örömteli ez 
számunkra annak tükrében, hogy a 2011/2012 sportévében a nemzeti bajnokság 2. vonalának keleti 
csoportjában dobogós helyezést értünk el. 2012 tavaszán egyesületünk immár harmadszor Nógrád-
megye legeredményesebb csapata kitüntető címet nyerte el. 2013 nyarán ünnepeljük sportegyesületünk 
fennállásának 30. éves fordulóját. 
Ezt az eredményt egyesületünk nem érhette volna el a tisztelt Képviselő-testület támogatása, segítsége 
nélkül. Ezúton szeretnénk megköszönni a magam és a sportegyesület elnöksége nevében minden 
segítséget, azzal hogy a város életében is nagy jelentőségű átszervezések közepette is rugalmas és 
hathatós segítséget nyújtottak egyesületünk működési feltételeinek biztosításához. 
Köszönetképpen, mint legfontosabb támogatónknak szeretném átadni a magyar kupa négyes döntőjén 
megszerzett bronzérmet, illetve az egyesületünk 30 éves történetét bemutató kiadványt. Mivel önök 
osztoztak gondjaink megoldásban, osztozzanak örömünkben is! 
Kérném a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jövőben hasonló pozitív hozzáállással támogassák 



egyesületünk munkáját, hiszen az elért eredmények egyben a város sikerei is. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen! Nem is kívánok mást ennek a csapatnak, csak hogy 
jövőre is ugyanebben a négyesben szerepeljenek. További sok sikert! 
A polgármester ezt követően tájékoztat a város kulturális rendezvényeiről, programjairól.  
 
Csach Gábor alpolgármester veszi át az ülés vezetését. 
A napirendre vonatkozóan a következő javaslatom van: 
Javasolnám napirendre venni a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Társulás 
megszüntetéséről és a további feladatellátásról, a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Családsegítő, 
Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről valamint a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési 
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról, a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának elfogadásáról, a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, a „balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 
Dózsa György Tagiskolája felújítási, energetikai korszerűsítése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül 
induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról, a 2013. évi Kulturális 
támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi támogatások meghatározásáról, valamint a 
2013. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szóló 
előterjesztéseket, melyek a napirendi pontok után, nyílt ülés keretében kerülnének megtárgyalásra. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény. 
 
Zolnyánszki Zsolt: A napirendi pontok sorrendjére lenne javaslatom. Javasolnám előre venni a Madách 
Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, tekintve, hogy az igazgató 
asszony körünkben van, viszont rendezvény lesz náluk, és ott szeretne jelen lenni. 
 
Dr. Csekey László: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretnék felszólalni Balassagyarmat város 
idegenforgalmi helyzetéről, annak javítási lehetőségéről.  
 
Csach Gábor alpolgármester egyéb javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a napirendi 
pontok cseréjére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc 
Óvodai Nevelési Társulás megszüntetésére és a további feladatellátásra” című napirendi pont felvételére 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc 
Családsegítő, Gyermekjóléti Társulás megszüntetésére valamint a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc 
Étkeztetési Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására” című napirendi pont felvételére 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának elfogadására” című napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit 
Közhasznú Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására” című napirendi pont felvételére 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a „balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 
Dózsa György Tagiskolája felújítási, energetikai korszerűsítése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül 
induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” című napirendi pont felvételére 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a 2013. évi Kulturális támogatásokra biztosított 
összeg terhére történő alapítványi támogatások meghatározására” című napirendi pont felvételére 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 



 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a 2013. évi kulturális támogatásokra biztosított 
összeg felosztásáról szóló tájékoztató elfogadására” című napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosításokkal együtt, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
2.) Előterjesztés a káptalanfüredi tábor üzemeltetéséről való döntésre 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról  

Előterjesztő: Dr. Varga Andrea jegyző 
                  Kajdy Lászlóné, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője 

 
4.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Lakásügyek 
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. földszint 10. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezésére 
e) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41.B. földszint 3. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
f) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz. Zs. u. 8. I. lh. 4. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 

6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 34-36. szám alatti 601/A/35 hrsz-ú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (kazánház) elidegenítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 

7.) Közbeszerzési ügyek 
a) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására 
b) Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadására 
c) Előterjesztés a balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási, 

energetikai korszerűsítése” tárgyában, közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási 
szerződés módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 

8.) Előterjesztés a humán papilloma vírus – HPV - elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati 
támogatás elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben törzsrészvény vásárlására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
10.)  

a) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadásához 
b) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek 2013-2016. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadáshoz 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

 

11.) Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6-2013 számú 
pályázat felhívás benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2012. évi 
működéséről, gazdálkodásáról és a közhasznúsági jelentések elfogadásáról 
Előterjesztő: Kuratóriumi elnökök  

 
13.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
14.) Beszámoló a Sportegyesületek 2012. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Előterjesztés a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Társulás megszüntetésére 
és a további feladatellátásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

16.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Családsegítő, Gyermekjóléti Társulás 
megszüntetésére valamint a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás Társulási 
Megállapodásának elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

18.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

19.) Előterjesztés a „balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája felújítási, 
energetikai korszerűsítése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

20.) Előterjesztés a 2013. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi 
támogatások meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

21.) Előterjesztés a 2013. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló tájékoztató 
elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Az alpolgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült 
írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 



NAPIREND ELŐTT: 
 
Dr. Csekey László: Ma már minden kis falu saját fesztivállal, látványos idegenforgalmi eseménnyel 
rendelkezik. Sajnálatos, hogy Balassagyarmat város keveset profitál az idegenforgalomból. 
El kellene azon gondolkodni, hogy Balassagyarmat, mint palóc főváros, mivel tudná idegenforgalmát 
növelni. Kétségtelen, hogy vannak rendezvényeink, melyre időközönként az önkormányzat jelentős 
összeget is költ, ilyen például a Madách Imre irodalmi és színjátszó napok, mely országos rendezvény, 
viszont ez csak egy bizonyos réteg körében számíthat érdeklődésre. Meg lehet említeni a diákjuniálist, 
azonban ez többnyire az ifjúságot érinti, a sörfesztivált, vadászkiállítást, motorversenyt, melyek valóban 
látványos programok, azonban ezek bizonyos rétegeknek szólnak.  
A város fejlesztése érdekében szükséges lenne egy széles körű, országos szintű rendezvényt megtartani, 
ehhez megfelelő alapot szolgáltatna a Szent Anna napi búcsú, melyhez látványos nagyszabású 
rendezvényeket lenne érdemes kapcsolni. Példaként említeném a palóc vásárt, mely egyébként az 50-as 
években is megrendezésre került, erre cégeket, népi és iparművészeket is érdemes lenne meghívni a 
palóc területről. Balassagyarmat adhatna otthont egy olyan nagyszabású rendezvénynek ahol egy 
nemzetközi vásár keretében határon innen és túli cégek, gazdasági jellegű vállalkozások nyújtanának 
bemutatkozási lehetőségeket. Ez a rendezvény kiváló fóruma lehetne az építendő határon túli 
kapcsolatoknak.  
Javaslom, hogy éljünk a palóc főváros címmel, használjuk ki az ebben rejlő lehetőségeket. Lehetne 
például színvonalas néptánc találkozót szervezni, akár verseny jelleggel is. Természetesen ennek 
beindításához akarat, szervezőkészség és pénz is szükséges, de talán megérné erre fordítani. Szükséges 
lenne előzetes hírverés, a helyi és országos médiumok bevonása is. 
Érdemes lenne egy bizottságot felállítani, mely megfelelő szakmai hátteret biztosítana egy 2014-ben 
induló rendezvény előkészítéshez, megszervezéséhez. A bizottság munkájában mindenképp vegyen 
részt idegenforgalmi szakember, palóc hagyományőrzéssel foglalkozó muzeológus, gazdasági 
szakember, és médiakapcsolatokban jártas szakember, továbbá a megyei önkormányzat részéről a 
területtel foglalkozó alelnök.  
Kérem a tisztelt képviselő társaimat, és a város vezetőit, hogy gondolkozzanak el az általam 
elmondottakról, hiszen közös célunk, hogy Balassagyarmat város, és annak idegenforgalma is fejlődjön. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Köszönjük szépen Elnök úr! Konkrét javaslat is volt. Úgy gondolom, hogy 
az lenne a legegyszerűbb, ha az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság hatáskörébe tennénk 
ezt a kérdést, aki elkezdhetné a palócsággal kapcsolatos marketing és rendezvényi munka előkészítését. 
 
1.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester köszönti Kiss-Mohai Orsolya igazgató asszonyt. Megkérdezi, hogy kíván-e 
kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz. 
 
Kiss-Mohai Orsolya: Nem, köszönöm. 
 
Csach Gábor alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2013.(V.30.)    h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár 

alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 

bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen 
eleget. 



 
Határidő: 2013. június 05. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
2.) Előterjesztés a káptalanfüredi tábor üzemeltetéséről való döntésre 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Csach Gábor alpolgármester: Több évtizede húzódó problémáról van szó. Szerencsére az európai 
fejlesztési források, illetve az egyesületnek köszönhetően meg tudjuk menteni a tábort. 10 éves bérleti 
szerződés megkötéséről, és évi egy millió forint bérletről, illetve az önkormányzat által megszabott 
kedvezményes táborozási lehetőségről van szó.  
Évek óta nem, hogy bevételt nem tudott produkálni a tábor, inkább csak a veszteségeket hozott. 
 
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2013. (V.30.) határozata 
a káptalanfüredi tábor üzemeltetéséről való döntésről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az „Úton” Ifjúsági-

Kulturális Egyesülettel a Balatonalmádi – Káptalanfüredi tábor felújítása és üzemeltetése tárgyában 
az alábbi feltételekkel: 

 
• az üzemeltető elsődleges célja a tábor épületeinek illetve területének állapot megóvása, 

folyamatos felújítása,  
• a működtetés során az üzemeltető törekszik tábori kapacitás kihasználtságának növelésére, 
• az üzemeltető meghatározott mennyiségű férőhelyet fenntart a Balassagyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő Testülete által kijelölt iskoláknak, közalkalmazottaknak, számukra a 
Képviselő-testület szabja ki a térítési díjat az üzemeltetővel egyeztetve, ( ez 10 nap főszezonban 
és további 3 hét főszezonon kívül ) Az önkormányzat köteles ezen igényét minden év április 30. 
napjáig írásban jelezni az egyesület felé, továbbá az önkormányzat ezen időpontig köteles 
tájékoztatni az egyesületet a jóváhagyott térítési díjak összegéről. 

• az üzemeltető az Önkormányzat képviselőjével előzetesen felméri a felújítás várható költségeit és 
számlákkal, illetve kimutatásokkal igazolja azt az Önkormányzatnak, aki jogosult leellenőrizni 
annak megtörténtét, 

• a felek rögzítik, hogy az üzemeltető évi 1 millió forint bérleti díj megfizetésére köteles, azzal, hogy 
a bérleti díj megfizetése történhet oly módon is, hogy az üzemeltető számlákkal igazoltan elvégez 
olyan felújítási munkálatokat, melyek egyébként a tulajdonost terhelnék és melynek értékét a felek 
előzetesen, írásban hagyják jóvá 

• a tábor működtetése során felmerülő kiadások az üzemeltetőt terhelik, 
• az üzemeltető a külső piaci szereplők részére saját, egyedi árakat alkalmaz értékesítés során, 
• az üzemeltetési szerződés 10 éves határozott időtartamra jön létre 
• a szálláshely-szolgáltatásból származó bevételek az üzemeltetőt illetik meg. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. június 6. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi 

ellátásáról  
Előterjesztő: Dr. Varga Andrea jegyző 

Kajdy Lászlóné, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője 



Csach Gábor alpolgármester: Szeretném az önkormányzat tagintézményét, intézményét érintett 
vezetőinek megköszönni a tavalyi évi munkájukat. Szerencsére Balassagyarmaton az elmúlt hónapban 
történt eset tragédiáján kívül nem jellemző, hogy gyermekkérdésekben krízishelyzetek lennének, ez az ő 
munkájuknak is köszönhető. 
 
Az alpolgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2013(V.30.) határozata 
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2012. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
 Határidő: 2013. május 30. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot 

érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson 
egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi körülményeivel 
érintettek.  

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

                        dr. Varga Andrea jegyző 
 
4.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
     
5.) Lakásügyek 

a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás 
hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pontkapcsán. 
 
 



Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

64/2013.(V.30.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 41. 

fsz. 1. ajtószám alatti 75 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az 
önkormányzati fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI.30.) rendelet 3. §. (4) bekezdésében 
megjelölt jogkörében eljárva 2013. június 16. napjától 2014. június 15. napjáig használati 
szerződést köt Baranyi Jánossal (szül.: 1979.; an.: Baranyi Márta), az alábbi feltételekkel: 

• a lakásra fennálló lakbér-tartozás kiegyenlítése,  határidő:  2013. 06. 15. 
• vízszolgáltatás helyreállítása, szolgáltatói szerződés megkötése:   2013. 06. 30.  
• gázszolgáltatás helyreállítása, szolgáltatói szerződés megkötése:  2013. 09. 30. 
• áramszolgáltatás helyreállítása:      2013. 06. 30. 
• éjszakai árammérő- és vezeték kiépítése:     2013. 07. 31. 
• konyha kialakítása:        2013. 09. 20. 
• fürdőszoba kialakítása:       2013. 09. 20. 
• elektromos vezetékek felülvizsgálata:     2013. 08. 10. 
• belső festés, belső ajtók, ablakok mázolása:     2013. 10. 15. 

 
(2) A Képviselő-testület – tekintettel a lakás helyreállításának jelentős költség vonzatára – a 

lakáshasználati szerződés idejére eltekint a lakáshasználati díj megfizetésétől. Amennyiben a 
kitűzött határidőre (2013.december 31.) a lakás helyreállítása nem készül el, úgy 2014. január 1. 
napjától Baranyi János lakáshasználati díjat köteles fizetni.  

 
(3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
(4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ütemezés szerinti 

ellenőrzésére. 
 
 Határidő:  a szerződés megkötésére: 2013. június 15. 

a felújítási munkálatok elvégzésére: 2013. december 31. 
  

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Dr. Varga Andrea jegyző 

 
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2013.(V.30.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 4. (6) ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. 

emelet 4. (6) szám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati 
fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó feladatok 



ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint pályázatot ír ki. 
  

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a pályázati 

felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be. 
 

4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
Határidő:  a pályázat kiírására 2013. június 30.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 
hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2013.(V.30.) határozata 
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I. emelet 2. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/A. I. 

emelet 2. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati fenntartású 
költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó feladatok ellátáshoz - 
ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint pályázatot ír ki. 
  

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a pályázati 

felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be. 
 

4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
Határidő:  a pályázat kiírására 2013. június 30.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. földszint 10. ajtószám alatti lakás bérleti 
jogviszonyának rendezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Ha nem fogadjuk el, akkor az milyen helyzetet 
teremt az ott lakóval kapcsolatban? 



 
Mega György: Továbbra is marad jogcím nélküli lakáshasználó, és lakáshasználati díjat kell fizetnie. 
Célszerű lenne az önkormányzat szempontjából is rendezni. Hosszabb idő óta nincs elmaradása a 
lakáshasználati díj tekintetében, illetve a közmű díjakat is fizeti rendesen. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ez ritka a jogcím nélküli lakóknál. Mivel határozott idejű szerződéskötésről 
van szó, ezért én támogatom. Aki mutat némi hajlandóságot a fizetésre, annak segítsük az útját. 
 
Az alpolgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

67/2013.(V. 30.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. fsz. 10. szám alatti lakás  

bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet 19. § (1) 
bekezdése alapján Baranyi Gáborné Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. fsz. 10. szám alatti jogcím 
nélküli lakáshasználóval – szociális alapon – 2013. július 1-től - 2014. június 30-ig lakásbérleti 
szerződést köt. 

 
2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2013. június 10. 
     a szerződés megkötésére: 2013. június 30. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 

e) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41.B. földszint 3. ajtószám alatti üresen álló 
lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

68/2013.(V.30.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint  3. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosítására 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 
41. B. földszint 3. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Forgács Tiborné (szül.: 1957.; an.: Baranyi Mária) részére 2013. július 1-től kezdődően szociális 
alapon 2015. március 31-ig bérbe adja. 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. június 30. 

       a lakás átadásra 2013. június 15. 
 

 Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
 



f) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz. Zs. u. 8. I. lh. 4. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló 
lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2013.(V.30.) határozata 
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lépcsőház 4. emelet 2. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. 

lépcsőház 4. emelet 2. szám alatti 54 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakásra 
önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően 
ellátandó feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki. 
  

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a pályázati 

felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be. 
 

4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
Határidő:  a pályázat kiírására 2013. június 15.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 34-36. szám alatti 601/A/35 hrsz-ú nem lakás 

céljára szolgáló helyiség (kazánház) elidegenítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat tulajdonában van a kazánház. 
A Dalkia Zrt bérelte. A lakásfenntartó szövetkezet kezdeményezte az ingatlan megvásárlását. 
 
Mega György: A múlt hónapban volt már a Képviselő-testület előtt, akkor levették napirendről. Időközben 
a lakásszövetkezet elnöke egyeztetett a Dalkia Zrt-vel, mivel a bérlőt elővásárlási jog illeti meg. A Dalkia 
Zrt nem kíván ezzel élni.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Az önkormányzat által fizetendő közös költség nagyságrendileg milyen 
éves terhet jelent? 
 
Mega György: Ez az idén merült fel a társasházi közgyűlésen. Havi 2e forint, amit fizetni kellene, m2-re 
vetítik a közös költséget. Ez egyébként kedvezményes összeg lenne. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ez az egyetlen önkormányzati tulajdon ebben a társasházban. A gazdasági 
programunk is arról szól, hogy lehetőleg a kis résztulajdonú ingatlanoktól szabaduljunk meg. Ennek az 
ingatlannak a használata lekorlátozott, ezt kell szembeállítani az egyébként befolyó bérleti díjjal. Ettől 
sokkal magasabb értéket egy piaci eljárás során sem tudnánk elérni. 
 
Az alpolgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
70/2013.(V.30.) határozata 

 a Balassagyarmat, Rákóczi u.  34-36. szám alatti  601/A/35 hrsz-ú helyiség (kazánház) 
elidegenítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

Balassagyarmat, Rákóczi u. 34-36. szám alatti, 601/A/35 hrsz-ú 96 m2 alapterületű egyéb helyiség 
megnevezésű (kazánház) ingatlant -a jelenlegi állapotban- a Balassagyarmati Lakásfenntartó 
Szövetkezet (adószám: 10113990-1-12, székhely: Balassagyarmat, Rákóczi u. 103. f.2.) részére az 
alábbi feltételekkel idegeníti el:  

a. az ingatlan vételára:  600.000.-Ft  + áfa,  
b. a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 

becsatolása az átlátható szervezetről, 
d. az adásvételi szerződés megkötését megelőzően  

- a Dalkia Energia Zrt-t (adószám:10782004-2-43) nyilatkoztatni kell az elővásárlási 
jog gyakorlására vonatkozóan, 

- a Dalkia Energia Zrt-vel (adószám:10782004-2-43) a helyiségre kötött helyiségbérleti 
szerződést közös megegyezéssel meg kell szüntetni, 

e. az ingatlanra helyiségbérleti díjtartozás az adásvételi szerződés megkötésekor nem állhat 
fenn, 

f. a vevő igazolni köteles, hogy, adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a 
társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs, 

g. az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 
 

2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2013. szeptember 30-ig megkötendő 
adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a kiértesítésére 2013. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
7.) Közbeszerzési ügyek 

a) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester: Pályázat keretében lehetőség adódik a 22-es út elkerülését szolgáló bicikli 
út megépítésére. Vizsgáljuk, hogy kistérség által elkészítet tervek mennyire konvertálhatók ehhez az 
eljáráshoz. Ahhoz, hogy erre a pályázatra lehetőséget kerítsünk, szükség van a közbeszerzési terv 
módosítására. 
 
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 71/2013.(V.30.) határozata 
 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

egységes tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítását. 
 



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. június 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
b) Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
72/2013.(V.30.) határozata 

a 2012. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 

Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

c) Előterjesztés a balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási, 
energetikai korszerűsítése” tárgyában, közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási 
szerződés módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester: A tetővel kapcsolatban a tervektől eltérő műszaki tartalommal találkozott a 
kivitelező. Ezért itt a határidők módosításra kell sort kerítenünk, mégpedig a szerződés véghatáridejének 
módosítását javasoljuk most. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK  

73/2013.(V.30.) határozata 
a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási, energetikai 
korszerűsítése” tárgyában, közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés 

módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
indokok alapján hozzájárul a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete 
felújítási, energetikai korszerűsítése” tárgyában,közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
vállalkozási szerződés módosításához az alábbi tartalommal: 

 
A szerződés teljesítésének véghatárideje 2013. szeptember 16-ra módosul. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 
   Medvácz Lajos polgármester 



 
8.) Előterjesztés a humán papilloma vírus – HPV - elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati 

támogatás elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. A tavalyi kereteink is kimerültek, tehát igény 
mutatkozik rá. 
  
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2013.(V.30.) határozata 
a humán papillóma vírus – HPV –elleni védőoltáshoz kapcsolódó önkormányzati  

támogatás elfogadásáról  
 
1. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja, hogy a 6. osztályba járó 

balassagyarmati lakóhellyel rendelkező leánygyermekek részére a HPV oltások teljes költségének 30 
%-át fedezi, Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében 300.000 Ft összegű 
támogatást biztosít, valamint megköti az MSD Magyarország Kft.-vel az oltóanyagok szállítására 
vonatkozó szerződést. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 6. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
9.) Előterjesztés a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben törzsrészvény vásárlására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester: Ezzel a törzsrészvény vásárlással nincs koncessziós kényszere az 
államnak a döntés meghozatalában. Az viszont le van szabályozva, hogy egy önkormányzat egy 
részvényt vásárolhat. A sok önkormányzati tulajdonban lévő társulásokkal kapcsolatban rossz 
tapasztalatok voltak a rendszerváltás óta.  
Az állami kötelező alapfeladat ellátások és közszolgáltatások kapcsán az államosítás és az állami 
felelősségvállalás az egyetlen működő módszer. 
 
Az alpolgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK  

75/2013.(V.30.) határozata 
a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben történő részvényvásárlásról 

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

tartalommal jóváhagyja a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben történő részvényvásárlásra 
vonatkozó szerződést, 1 darab törzsrészvény 11.000.- azaz tizenegyezer forintos értékben 
történő megvásárlása tárgyában. 

 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

  Medvácz Lajos polgármester 



10.)      
a) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadásához 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

 
Csach Gábor alpolgármester: Ez minden évben kötelezettségünk. A feladatokat szerződéses formában 
látja el az önkormányzat.  
 
Az alpolgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

76/2013.(V.30.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 

2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja az önkormányzat 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan 

kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 
 
 
Felelős:    Dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: 2013. december 31. 

 
b) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek 2013-2016. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadáshoz 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző  

 
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

77/2013.(V.30.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának  

2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról  
és a 2011-2015. évre szóló stratégiai ellenőrzési terv hatályon kívül helyezéséről 

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzat 2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai 
ellenőrzési tervét. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg  hatályon kívül 

helyezi Balassagyarmat Város Önkormányzat 2011-2015. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
tervét. 

 



3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2013-2016. évi stratégiai tervben foglaltak 
végrehajtását folyamatosan kísérje figyelemmel és szükség esetén tegyen javaslatot módosítására 
vonatkozóan. 

 
Felelős:     Dr. Varga Andrea  
                    jegyző 
Határidő: Folyamatos  

 
11.) Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6-2013 

számú pályázat felhívás benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester: A pályázat 100% finanszírozású, mely maximum 20M forintot jelent, és 
konzorciumban kell egy országos egyesülettel megvalósítani, mely a Gondoskodás Közhasznú Egyesület 
lenne. 
 
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK  

78/2013.(V.30.) határozata 
a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP – 1.A.6 – 2013 számú pályázati 

felhívás benyújtásáról 
 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért az ÁROP – 1.A.6 – 2013 
számú pályázati felhíváson való részvétellel.  
 
2.A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 
   Medvácz Lajos polgármester 
 
12.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2012. évi 

működéséről, gazdálkodásáról és a közhasznúsági jelentések elfogadásáról 
Előterjesztő: Kuratóriumi elnökök  

Csach Gábor alpolgármester: Most már csak 2 közalapítványunk van, a Balassagyarmat és Térsége 
Fejlesztéséért" Közalapítvány, és a Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány. Minden évben kötelező 
beszámolót készíteniük. 
 
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2013.(V.30.) határozata 
A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról 
 



1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége 
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletét elfogadja. 
 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét 
értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és közhasznúsági 
melléklet alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:     Dr. Varga Andrea jegyző 
       dr. Ádám György Ferenc kuratórium elnöke 
     
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal elfogadott. 
 
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2013.(V.30.) határozata 
A "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

elfogadásáról 
 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99" 
Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 
 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét 
értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és közhasznúsági 
melléklet alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről. 
 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:     Dr. Varga Andrea jegyző 
        Deák Sándor Pál kuratórium elnöke  
 
13.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester: A beruházás megindulásával már minimális tevékenységek is 
kimutathatóak a mérlegben. Immáron 17M forint jelenik meg a kft mérlegében. Ez a kft a városközpont 
rekonstrukció kapcsán, az önkormányzat működése, és a polgármesteri hivatal működése kapcsán a 
beruházási, pályázatírói feladatokat lát el. 
 
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

81/2013.(V.30.) önkormányzati határozata 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 



1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. 
2012. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 Juhászné Gajzinger Ágnes, ügyvezető 
 
14.) Beszámoló a Sportegyesületek 2012. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Csach Gábor alpolgármester felkéri Zolnyánszki Zsolt elnök urat, hogy ismertesse 
 
Zolnyánszki Zsolt: Szeretnénk kifejezni az egyesületek felé köszönetünket a tartalmas beszámoló 
kapcsán. Ebből is látszik, hogy milyen súllyal vannak jelen a város közéletében a sportegyesületeink. 
Azonban a logika is azt kívánja, hogy ez a beszámoló, a sport pénzügyi keretek felosztása előtt kerüljön a 
bizottság elé, hiszen ez egy olyan szakmai anyag, melyre alapozva tud a szakbizottság megfelelő döntést 
hozni. 2014-ben, valamikor az év elején kerüljön sor erre a beszámolóra. 
 
Lombos István: Ebből az anyagból mindenki tájékozódhat az egyesületek munkáiról, eredményéről. Nem 
bántam volna, ha van benne az önkormányzat részéről egy értékelés, mely értékeli a Balassagyarmat 
városban tevékenykedő egyesületek szakembereinek munkáját. Úgy gondolom, hogy ez az anyagnak egy 
fontos része lehetett volna. Ezzel együtt egyetértek elnök úr felvetésével.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Továbbítom a kérést a sportbizottságnak, hogy a jövő évi beszámolóban 
véleményt is fogalmazzon meg, ne csak statisztikai adatokat.  
Hozzá kell tenni, hogy január 30-ig kell szakmai beszámolót nyújtani az egyesületeknek, azonban volt 
néhány egyesület, aki később hozta ezeket, így részben ez volt a késlekedés oka. Megpróbálunk nagyobb 
ösztönző erővel lenni, hogy a szakmai beszámolók időben elkészüljenek. 
Teljesen igaza van a Pénzügyi bizottság elnök urának, hiszen Balassagyarmat sportélete a forrásokhoz 
képest valóban kimagasló eredményeket nyújtott, kimagasló sportrendezvények születtek. 
 
Az alpolgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2013.(V.30.) határozata 
Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2012. évi 

eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város diáksport, 
szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2012. évi eredményeiről és működésükről szóló 
tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket. 
 

Határidő:  2013. június 15.  
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

 
  
15.) Előterjesztés a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Társulás 

megszüntetésére és a további feladatellátásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
Csach Gábor alpolgármester felkéri dr. Varga Andrea jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 
dr. Varga Andrea jegyző: Az óvodát Patvarc és Ipolyszög településekkel, nem jogi személyiségű  
társulásban látjuk el. A jogszabályi változások következtében június 30-t követően nem maradhat meg a 
társulás ebben a formában, így meg kellett nézni, hogy milyen lehetőségek adódnak. Az egyik, hogy jogi 
személyiségűvé alakítjuk, a másik, hogy mindhárom település önállóan tartja fel saját óvodáit, míg a 
harmadik verzió alapján, megállapodás kertében a mostanihoz hasonló állapot jönne létre. A harmadik 
verziót javasoltuk, ez előterjesztésben ismertetett aggályok okán. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A normatíva igénylés nem kerül veszélybe, ez a legfontosabb kritérium. 
 
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2013.(V.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Társulás megszüntetéséről és a további 

feladatellátásról 
 
1.) Balassagyarmat Város Képviselő- testülete egyetért a Balassagyarmat – Ipolyszög és Patvarc 

Óvodai Nevelési Társulás megszüntetésével.  
 

2.) A Képviselő – testület hozzájárul Balassagyarmat és Patvarc településekkel megállapodás 
megkötéséhez a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( 
továbbiakban: Mötv.) 13§ (1) bekezdésének 6. pontjában megjelölt óvodai nevelési feladatok 
ellátásának tárgyában az alábbi feltételekkel: 

 
- a feladat ellátása a Központi óvodában kerül biztosításra, melynek alapítója Balassagyarmat 

Város Önkormányzata, míg az óvoda fenntartását mind Patvarc mind pedig Ipolyszög település a 
megállapodásban foglaltak szerinti módon támogatja.  

- a Központi óvoda költségvetése Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetésébe épül 
be. A Központi óvoda költségvetésének elfogadásához, illetve év közbeni módosításához 
Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög önkormányzatok mindegyikének egyetértése szükséges.  

- a Központi óvoda működésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet ( GAMESZ, Balassagyarmat, Rákóczi út 50.) látja el 

- a településén lévő tagintézményben az étkeztetés fedezetét külön elszámolás keretében biztosítja 
Patvarc ,Ipolyszög települések önkormányzatai 

- Patvarc és Ipolyszög vonatkozásában is a normatíva igénylését Balassagyarmat Város 
Önkormányzata végzi 

- mind Patvarc mind pedig Ipolyszög megtéríti Balassagyarmat számára a normatív finanszírozás 
és az egy óvodai ellátottra jutó költségek közötti különbözetet, saját településünk vonatkozásában 

- mind Patvarc mind pedig Ipolyszög vonatkozásában az óvodai ellátást mindaddig a saját 
településen lévő tagintézményben kell biztosítani, amíg ott szabad kapacitás rendelkezésre áll. 
Ettől eltéri csak Patvarc, illetve Ipolyszög képviselő – testületének előzetes jóváhagyásával, a 
különbözet biztosításának vállalása mellett lehet 

- a Patvarci Tagóvoda épülete Patvarc Község Önkormányzata, míg az Ipolyszögi Tagóvoda 
épülete Ipolyszög Község Önkormányzata tulajdonában van 

- az ingatlanokon végzett közös felújítás, fejlesztés, beruházás esetén a három érintett 
önkormányzat külön megállapodást köt. Egyoldalú felújítás, fejlesztés, beruházás esetén a 
vagyongyarapodás kizárólag azt az önkormányzatot illeti meg, amely a beruházást végezte. 
Bármely szerződő fél által az óvodai nevelést érintő témában kiírt pályázaton való indulás 



részleteit – benne szükség szerint az önerő biztosításának módját és mértékét, a nyertes pályázat 
esetén esetlegesen keletkező, új tulajdonjogi viszonyokat – külön megállapodásban rögzítik. 

- Az óvodavezető kinevezése és felmentése, ellene fegyelmi eljárás indítása és fegyelmi büntetés 
kiszabása, az állásából való felfüggesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik, de köteles döntése meghozatala előtt kikérni Ipolyszög Község 
Polgármesterének, valamint Patvarc Község Polgármesterének véleményét. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város polgármestere gyakorolja, aki intézkedésével 
kapcsolatban köteles kikérni Ipolyszög Község Polgármesterének, valamint Patvarc Község 
Polgármesterének véleményét is. A tagóvodavezetők felett a munkáltatói jogokat a Központi 
óvoda vezetője gyakorolja, de az óvodavezető a patvarci tagóvoda esetében Patvarc Község 
Polgármesterével, míg az ipolyszögi esetében Ipolyszög Község Polgármesterével is egyeztetni, 
bejelenteni. 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. június 05. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
16.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Családsegítő, Gyermekjóléti Társulás 

megszüntetésére valamint a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás 
Társulási Megállapodásának elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester felkéri dr. Varga Andrea jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Itt is az volt kiinduló helyzet, hogy a társulások, mind az étkeztetés, mind a 
családsegítő és gyermekjóléti feladatokra nem jogi személyiségűek voltak. Azt vizsgáltuk meg, hogy 
milyen előnyt jelent, ha átalakítjuk jogi személyiségűvé. Az étkeztetés tekintetében ez plusz 10%-os 
normatívát jelent, ezért itt azt javasoljuk, hogy a jelenlegi társulást alakítsuk jogi személyiségű tárulássá. 
Az eddigi helyzethez hasonlóan az Idősek Otthonától vásárolnánk meg szolgáltatásként mind Patvarc, 
mind Ipolyszög vonatkozásban. A családsegítőnél nem jelent többlet normatívát, ha társulási formában 
van ellátva, így ennél az a javaslatunk, hogy a nem jogi személyiségű társulás szűnjön meg, és Ipolyszög 
és Patvarc Balassagyarmatot bízná meg ezzel a feladattal. Az érintett dolgozók, családok és gyermekek 
semmilyen változást nem fognak tapasztalni ebből az átszervezésből, ami számukra negatív hatású 
lenne. Ipolyszög és Patvarc Képviselő-testülete is hozzájárult ehhez. 
 
Csach Gábor alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

84/2013.(V.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc Családsegítő, Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről 

valamint a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás Társulási Megállapodásának 
elfogadásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-
ában foglalt szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló tv. 3. sz. 
melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített, Balassagyarmat, 
Ipolyszög, Patvarc Étkeztetési Társulás társulási megállapodását 2013. július 1-i hatállyal jóváhagyja. 
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Balassagyarmat, 
Ipolyszög, Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséhez. 



3./ A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Társulás működési engedélyének 
megújításáról, a szakmai programok elkészítéséről. 
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget. 
 

Határidő: 2013. június 05. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
17.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: Úgy döntött a kistérség, hogy maradjon meg a társulás. Törvény alapján a 
megszűnt munkaszervezettel kapcsolatos feladatokat a székhely szerinti önkormányzat hivatalai 
működtetik. A társulás teljes pénzügyi és jogi működtetése kompetens szervezethez került, a 
balassagyarmati hivatalon belül marad. 
 
Lombos István: A többcélú társulás munkaszervezete megszűnt. Maga a társulás nem fog megszűnni, 
és ez is annak bizonyítéka, hogy ha nem az éppen regnáló parlamenti többség talál ki valamit, attól az 
még lehet jó. Mi csak üdvözölni tudjuk ennek fennmaradását. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A közoktatás átalakításával rendeződött ez a kérdés. Most már nem kell 
annyi csatornán keresztül a feladat ellátást biztosítani, hiszen jelentősen csökkent a kiegészítő normatíva 
alapján az ezekbe a szervezetekbe kényszerített önkormányzatok terhe.  
Természetesen Elnök úr véleményét tiszteletben tartjuk. 
 
Az alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

85/2013.(V.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának  

elfogadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt 
szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló tv. 3. sz. melléklet 
Kiegészítő szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített, Balassagyarmat Kistérség 
Többcélú Társulása társulási megállapodását 2013.július 1-i hatállyal jóváhagyja.  

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadással kapcsolatos bejelentési 

kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget. 
Határidő: 2013. június 05. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
18.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Házy Attila: El kell, hogy mondjam, hogy a társaság működése 2012-ben stabilizálódott, úgy is 
fogalmazhatnék, hogy stabilizáltuk a társaság működését,. Ez részben a mi munkánk gyümölcse, részben 
a finanszírozás mértéke elégséges volt. Mostantól megnyílnak olyan pályázati lehetőségek, amelyekre 
eddig a társaság alkalmatlan volt, mert előző évi teljesítménye számszakilag negatív volt. A könyvvizsgáló 



előző évi véleményéhez képest sokkal pozitívabb vélemény mutatkozik meg az általa írt anyagban. Saját 
tőkénk volt olyan mértékű, amellyel megfeleltünk a vonatkozó jogszabályoknak. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Valóban örömteli hír a gazdaságos működés. 
 
Lombos István: Az eddigiekben általában negatív hangvételben próbáltam a kft munkájához hozzászólni. 
Úgy gondolom, hogy az a korrekt, hogy ha, akkor is megszólalok, amikor valami pozitív.  
A beszámoló nagyon részletes, terjedelmes, minden tevékenységet magában foglaló anyag. Szeretnék 
ehhez gratulálni, köszönetemet kifejezni, hogy ilyen anyagot állítottak össze. Csatlakozni fogok a 
többséghez a szavazás során. 
 
Csach Gábor alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 

     
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 
86/2013.(V.30.) határozata 

a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Kommunikációs 
Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 Házy Attila ügyvezető 
 
19.)     Előterjesztés a „balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája 

felújítási, energetikai korszerűsítése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül induló, 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Csach Gábor alpolgármester felkéri dr. Varga Andrea jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A KEOP beruházás kapcsán 3 közbeszerzést bonyolítottunk le. Most a Dózsa 
Iskola vonatkozásában kellene dönteni. Értékhatár alapján a Közbeszerzési Bizottság lenne jogosult az 
eredmény meghozatalára. Tekintettel arra, hogy az eredetileg a Képviselő-testület által meghatározott 
keretbe egyik ajánlat sem fér bele, arról kellene dönteni, hogy a Képviselő-testület hozzá teszi-e az 
igényelt többlettámogatást. Továbbá azt javasoljuk, hogy ha már a Képviselő-testület erről dönt, akkor a 
Közbeszerzési Bizottságtól elvonva a hatáskört dönthet az eredmény megállapításáról is. A javaslat, hogy 
a Képviselő-testület nettó 3M forint különbözetet tegyen hozzá a beruházáshoz. Ily módon a nyári 
szünetben meg tud valósulni a beruházás. Az idősek Otthona tekintetében már megszületett az 
eredmény, ott a Közbeszerzési Bizottság dönteni tudott. A nyári időszakban mind az Idősek Otthona, mind 
a Dózsa Iskola esetében is megvalósulhat a beruházás. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ez egy 2009-es nyertes pályázatunk, aminek a megvalósítási határidejét 
többször módosítottuk, mert az intézmény feladatellátása tekintetében a jogszabályi környezet nem volt 
tiszta. Ezért csúszott 4 évig a beruházás. Olyan energetikai számoknak kell megfelelni, mely mutat 
bizonyos túlbiztosítást a gépészeti feladatok ellátása tekintetében. Ugyanakkor van egy 25Mrd-os EU 
önerő keret kormányzati feladatokra, direkt erre a célra. Már beadtuk önerő igényünket nem csak a KEOP 
pályázathoz kapcsolódó beruházásokra, hanem a városközpontra is. A KEOP-nál a már kifizetett 
számlákra nem lehet kérni, csak a folyamatban lévő számlákra lehet igényelni. A 70M forintos önrészből 
kisebb összeget tudunk kapni, de ez az önerő kiegészítés várhatóan többszöröse lesz ennek a 
többletösszegnek. 



 
Lombos István: Nem tudom, hogy Képviselő-társaimnak van-e ismerete arról, hogy eredetileg a pályázat 
200M forint támogatásban részesítette az önkormányzatot. A pályázatban már eleve szét volt véve a 
finanszírozási összeg, ez alapján kell nekünk finanszírozni a kivitelezést. Meg van határozva, hogy a 
Dózsa Iskolára, illetve az Idősek Otthonára mennyit pénz fordítható a pályázati pénzből, vagy ezt mi 
döntöttük el? Mert az önerő pótlását pályázati pénzből is meg lehetne valósítani. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Alapvetően a pályázat lehetővé teszi, hogy az egyes projektelemek között, 
átcsoportosításra kerülhessen sor, ha marad forrás bármelyik elemen belül. Mind a művelődési háznál, 
mind az idősek otthonánál olcsóbb ajánlattal lett kihirdetve az eljárás, mint amekkora összeg 
rendelkezésre állt, így van némi fedezet, de ez csak pár százezer forint, tehát nem elegendő a Dózsa 
Iskolánál fennálló különbözetre. Van lehetőség átcsoportosításra, ez a benyújtott pályázat műszaki 
tartalma alapján kikalkulált összeget jelenti. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A közbeszerzési törvény kötelez, hogy lehetőség szerint a különböző 
telephelyen lévő beruházásoknál legalább részajánlattételi lehetőséget kell biztosítani. A pályázat gyors 
elkészítése miatt, nem kockáztattuk meg azt, hogy egy érvénytelen részajánlat esetében az egész projekt 
megbukjon, ezért volt részekre szedve.  
Ha most nem fogadja el a Képviselő-testület, és új közbeszerzést kell kiírni, akkor sem dől be a többi 
beruházás. 
 
Az alpolgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
87/2013.(V.30.) határozata 

a „balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája felújítási, energetikai 
korszerűsítése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Közbeszerzési bizottság 
hatáskörét elvonva - az összegzésben foglalt tartalommal elfogadja a „balassagyarmati Kiss 
Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája felújítása,  energetikai korszerűsítése” tárgyú, 
hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét. 
 

2. A képviselő – testület dönt arról, hogy a rendelkezésre álló fedezetet nettó 3.000.000 – azaz 
hárommillió forint + ÁFA összegben kiegészíti, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetésében 
biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
20.) Előterjesztés a 2013. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő 

alapítványi támogatások meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
     
Csach Gábor alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Az előterjesztésben is kitűnik, hogy a kulturális támogatás egy részét a bizottság saját 
hatáskörben osztotta fel, míg a Képviselő-testület döntött az alapítványok tekintetében a bizottság által 
javasolt támogatásokról. A bizottság legjobb tudása szerint döntött. Ez a végeredmény megfelelő 
támogatásban részesíti azokat az egyesületeket, civil szervezeteket, közintézményeket, alapítványokat, 
akik beadtak pályázatot. Azt tudni kell, hogy a bizottság elsősorban azokat támogatta kiemeltebben, 



amelyek rendezvényeket, kulturális programokat is szoktak szervezni. 
 
Csach Gábor alpolgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2013. (V.30.) határozata 
a 2013. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi támogatások 

meghatározásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a 5/2013. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet 8. §. (2) bekezdésében biztosított határkörében eljárva - az Oktatási, Ifjúsági, Sport és 
Művelődési Bizottság – javaslata alapján: 

 
a) Mohácsi József Alapítványt a Dr. Szalkay Katalin: Jeszenszky Kálmán élete és munkássága. 

Egy Prohászka tanítvány élettörténete című helytörténeti vonatkozású könyv kiadásához: 
50.000 Ft; 

b) Horváth Endre Kiadványi Alapítványt a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2012. évi 
megjelentetéséhez: 50.000 Ft; 

 
c) „Kicsi Vagyok Én” Alapítványt az Örökség Kulturális Műhely előadássorozat 

megrendezéséhez: 350.000 Ft és a 
 

d) a Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási, Közjóléti Alapítványt a II. Zöld Zene – Családi nap 
megrendezésére: 70.000 Ft összegű támogatást ítél meg. 

 
2)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 

támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.  
 
Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2013. június 3. 

                 a szerződések megkötése tekintetében 2013. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

 
21.) Előterjesztés a 2013. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: A Bizottság 16, főleg rendezvények lebonyolításában jártas pályázót 
támogatott. 
 
Az alpolgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2013. (V.30.) határozata 
a 2013. évi kulturális támogatásokra biztosított összeg felosztásáról 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi kulturális támogatásra 
biztosított keretösszeg felosztásáról szóló Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági 
tájékoztatót és a határozat mellékletét képező határozatot elfogadja. 

 
 
 



Napirend után 
 
Lombos István: Jó néhány anyag az ülés előtt 5 perccel került kiosztásra. Nekünk nem kis dolgokban kell 
dönteni. Én azt kérném, hogy kapjuk meg időben az anyagot, hogy kellő ismerettel rendelkezzünk arról, 
amiről döntünk. 
A másik dolog a Képviselő-testületi ülések kezdésének időpontja. Kezdjük el pontosan az üléseket, 
amikorra hirdetve van. Ma már 45 perccel később kezdtük meg. Úgy gondolom, hogy meg kellene tisztelni 
egymást azzal, hogy ha a képviselők időben ide tudnak jönni, akkor kezdjük el időben. Arról nem is 
beszélve, hogy minden ülés előtt az előző, és a következő hónap teljes kulturális programjait is 
meghallgatjuk. Úgy gondolom, hogy ez sem teljesen az üléshez kapcsolódik, de ha van ilyen igény a 
városban, akkor a városi televíziót inspirálhatjuk arra, hogy ilyen információval lássa el a város lakóit. Ha 
polgármester úr felvállalja ezt, akkor külön biztosítsunk fél órát erre a városi tv műsorában. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Köszönjük az észrevételt! 
Polgármester úr részt vett az Országos Gamesz Konferencia megnyitásán. Általában, inkább a képviselők 
hiányos jelenléte miatt szokott csúszni az ülés kezdése. A Szervezeti és működési szabályzatunkban is 
benne van, hogy a programokról, eseményekről tájékoztatni kell a jelenlévőket. Ígérem, hogy a jövőben 
megpróbáljuk rövidebbre fogni.  
Az előterjesztések kapcsán igaza van elnök úrnak. Igyekszünk elkészülni időben mindennel, azonban 
nem akarunk esetlegesen törvényességi késlekedésbe esni bizonyos döntések meghozatalánál. 
 
Csach Gábor alpolgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja. 
 
 

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


