Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június hó 27. napján
13,00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Dr.
Horváth László, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné
és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

dr. Varga Andrea jegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit. Elmondja,
hogy a Városi TV technikai problémák miatt egyelőre nem tud közvetíteni, dolgoznak a probléma
megoldásán. Elmondja továbbá, hogy a mai ülés keretében 17,00 órától közmeghallgatásra kerül sor, kéri
a képviselő urakat és hölgyeket részvételükkel tiszteljék meg a fórumot. A közmeghallgatás témája: A
Magyar – Szlovák összekötő földgázvezeték építése.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények
vezetői. Megállapítja, hogy Borkó Edit, Fábri Sándor, Dr. Jóna András, Kiss-Mohai Orsolya és Pálinkás
Zoltánné intézményvezetők megjelentek az ülésen. Meghívást kapott az ülésre napirendhez Bereczk Edit
ügyvezető igazgató, aki jelen van. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (10 fő van jelen,
Fábián Gábor és Siket Béla képviselő úr távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan módosító javaslat, kiegészítés van-e?
Zolnyánszki Zsolt: A napirendek sorrendjével kapcsolatos javaslatom, hogy a 9., 11., 12.,13. és 24.
számú napirendeket a jelenlévő vendégekre figyelemmel vegyük előre 3. 4. 5. 6. és 7. napirendnek.
Reznicsek Ferencné: Napirend után egy ÉMÁSZ-szal kapcsolatos észrevételem lenne.
Csach Gábor alpolgármester: Egyebekben szeretnék hozzászólni a Palóc liget, illetve a szabadtéri
színpad kapcsán.
Más javaslat nem lévén Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja Zolnyánszki képviselő úrnak,
a napirendek cseréjére vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja Reznicsek Ferencné indítványát, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirend felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10
igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti, 1584/2/A/3 hrsz-ú helyiség
elidegenítéséről szóló 270/2012.(XII.21.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a szociális és a gyermekjóléti alapellátások átalakítása miatt szükségessé vált döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a Városi Sportintézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2013/2014
véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

nevelési

évre

vonatkozó

munkatervének

7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. 4. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a talajterhelési díjra vonatkozó
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

eljárási

szabályokról

szóló

35/2004.(XII.17.)

11.) Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalával kötött
együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

14.) Előterjesztés EU Önerő Alap támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési
megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Kft

Felügyelő

Bizottsága

tagjainak

17.) Tájékoztató a 2013. évi sportegyesületek, sportrendezvények, illetve kiemelt sportolók támogatására
biztosított előirányzat felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt OISMB elnöke
18.) Tájékoztató az egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt OISMB elnöke
19.) Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című
ÁROP-1.A.6 – 2013 számú pályázati felhívás benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
20.) Előterjesztés Balassagyarmat város Városközpont funkcióbővítő fejlesztési munkáinak generál
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
21.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
22.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a
Madách Irodalmi Társaság részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
23.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti épületben a Magyar Nemzeti
Múzeum részére történő részterület hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
24.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
25.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
26.) Előterjesztés elővásárlási jogról történő lemondásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
27.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
28.) Egyebek
17,00 órától KÖZMEGHALLGATÁS!
Témája: A Magyar – Szlovák összekötő földgázvezeték építése

A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondja, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 26. § (5) bekezdése értelmében az ülésen
tárgyalt rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, vélemény nem érkezett.
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Dr. Horváth László képviselő úr
két javaslattal élt a munkatervhez. A szeptemberi ülésre javasolja felvenni a „Balassagyarmat város
környezetvédelmi helyzete, különös tekintettel a város polgárainak élet- és vagyonbiztonságát fenyegető
nagynyomású gázvezeték tervezett nyomvonalának ügyére” című előterjesztést. Az októberi ülés
napirendjét javasolja kibővíteni a „Balassagyarmat város közegészségügyi és járványügyi helyzete,
különös tekintettel a külföldi migránsokat befogadó menekültszálló kérdésre” című előterjesztéssel. Felkéri
a Képviselő-testületet, a javaslatokról egyenként szavazzanak.
Más hozzászólás, kérdés a naprendhez nem lévén, szavazásra bocsátja az első javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a második javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen
szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a kiegészített munkatervet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2013.(VI.27.)
határozata
a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2013. július 10.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti, 1584/2/A/3 hrsz-ú helyiség
elidegenítéséről szóló 270/2012.(XII.21.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2013.(VI.27.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti 1584/2/A/3 hrsz-ú helyiség
elidegenítéséről szóló 270/2012 (XII.21.) határozata módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti, 1584/2/A/3 hrsz-ú 58 m2 alapterületű egyéb helyiség

megnevezésű ingatlant – a jelenlegi állapotban – a SPECKO-TIME Kft. (adószám: 12455098-2-41)
Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti bérlő részére történő elidegenítéséről szóló 270/2012
(XII.21.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület az eladási ajánlatát 2013. július 30-ig megkötendő adás-vételi szerződés esetén
tartja fenn, azzal, hogy a képviselő – testület ennél korábbi teljesítési időpontot is elfogad.
Egyebekben a határozatban foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: a szerződés aláírására 2013. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a szociális és a gyermekjóléti alapellátások átalakítása miatt szükségessé vált
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Kajdy Lászlóné szakmai vezetőt és Dr. Jóna Andrást, a Szent
Erzsébet Idősek Otthona igazgatóját. Megkérdezi, hogy az írásban kiküldött anyaghoz kívánnak-e szóban
kiegészítést tenni?
Kajdy Lászlóné szakmai vezető: Köszönjük, nem.
A polgármester megnyitja a napirend vitáját. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e kérdés, vélemény,
hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2013.(VI.27.)
határozata
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GAMESZ Szervezeti és működési szabályzatának,
valamint szakmai programjának jóváhagyására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a GAMESZ Szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GAMESZ Szervezeti és működési szabályzatát, valamint
szakmai programját.
2. A képviselő – testület felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére,
a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatásának kérelmezésére.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző, Bécsiné Miklecz Marietta igazgató, Kajdy Lászlóné szakmai vezető
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2013.(VI.27.)
határozata
a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési társulás szakmai programjának jóváhagyására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás szakmai
programját.

2. A képviselő – testület felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére,
a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatásának kérelmezésére.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző, dr. Jóna András igazgató
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/2013.(IV.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a Madách Imre Városi
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Kiss-Mohai Orsolyát, a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatóját.
Megkérdezi, hogy az írásban kiküldött anyaghoz kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Kiss-Mohai Orsolya igazgató: Köszönöm, nem.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Madách Imre Városi
Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a Madách Imre Városi Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát,
egyidejűleg a 6/2010.(IV.26.) OISMB határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat
hatályát veszi.
2. A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kiss-Mohai Orsolya igazgató
Határidő: 2013. július 15

5.) Előterjesztés a Városi Sportintézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
Városi Sportintézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Városi Sportintézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottságának
4/2007.(V.21.) határozatával jóváhagyott Városi Sportintézmények Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályát veszti.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2013/2014 nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2013 / 2014 évi munkatervének véleményezéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal megismerte és egyetért a Központi Óvoda 2013/2014 évre vonatkozó munkatervével.

2.

A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a Központi óvoda vezetőjét tájékoztassa a képviselő –
testület döntéséről és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: 2. pont tekintetében dr. Varga Andrea jegyző

7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. 4. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. 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. ajtószám alatti 54 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást

szakember elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok ellátása
érdekében:
Gulyás Szandra (sz: Gulyás Szandra; Balassagyarmat; 1978.; an: Tóth Margit Beáta) gondozónő
(Szent Erzsébet Idősek Otthona) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2013. augusztus
1-től kezdődően 2018. július 31-ig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló
közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

A kiértesítésre: 2013. július 11.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2013. július 22.
Medvácz Lajos polgármester

8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszönti a Pénzügyi Osztály dolgozóit, Juhászné Gajzinger Ágnes
osztályvezetőt. Megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni a kiküldött anyagot?
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Köszönöm, nem, de ha kérdés van, arra szívesen válaszolok.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
9.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a központi költségvetés a helyi
önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez
kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez támogatás igénylésére
pályázatot nyújt be.
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az intézményei
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének

felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel, illetve rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről
16 álláshelyet érintően.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. július 12-éig pályázatot nyújt be 5 fő közalkalmazott jogviszonyának
felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 3,5 álláshely megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.
3. A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának alakulása:
GAMESZ Intézmény üzemeltetés
_______________________________________________________________________________
2013. január 1. létszám (fő):
36,75 fő
2013.07.01 létszámcsökkentés (fő):
4,50 fő
II. ütemben pályázható létszám (álláshely):
3,50 fő
A változást követően kialakult létszám 2013.07.01. (fő):
32,25 fő
4. Az összesített létszám alakulása:
Önkorm. intézmények összes létszáma:
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Önkormányzat:
Mindösszesen

2013.01.01.
381,76 fő
54,00 fő
4,00 fő
439,76 fő

2013.07.01.
386,38 fő
54,00 fő
4,00 fő
444,38 fő

5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyarország 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 7.a) pontja szerinti igénylés keretében e
foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a fenntartói körén belül, az
önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyeken a foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
7. A határozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek megszüntetését is jelenti,
melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többlet feladatok ezt indokolttá
teszik.
8. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. július 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

10.) Előterjesztés a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló 35/2004.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló
35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

11.) Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester: Módosító javaslatom van a rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdése
tekintetében. A b.) pontban a „vagy jogelődjének a tisztségviselője volt” szövegrész helyébe a
„polgármestere vagy jegyzője” szövegrészt javaslom. A c.) pont helyébe „halálakor a képviselőtestület tagja” szövegrészt javaslom, továbbá a teljes e.) pont törlését javaslom.
Medvácz Lajos polgármester: A Bizottságok a 3. § (1) bekezdése esetén a „B” változat szerint 200.000.Ft összeget javasolták elfogadásra. Egyedi döntés ettől természetesen eltérhet, kivételes esetben. Ezt
megteheti a polgármester?
dr. Varga Andrea jegyző: Nem.
Lombos István: Kezdeményezem a „B” változat szerinti 200.000.- Ft-os keretösszeg elfogadását,
továbbá egyetértek az alpolgármester úr által elmondottakkal, támogatom a módosító javaslatait.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 1.
§ (1) bekezdés b.) pontjára vonatkozó módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen
szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdés c.) pontjára vonatkozó
módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdés e.) pontjára vonatkozó
módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdése tekintetében a „B” változat
szerinti 200.000.- Ft-os keretösszeget, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
12.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt jelen
a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

13.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalával kötött
együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2013. (VI.27.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal hozzájárul a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosításához a
használatába adott helyiségek tekintetében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás módosításának aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés EU Önerő Alap támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2013.(VI.27.)
határozata
EU Önerő Alap támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BM EU Önerő Alap támogatási
igényt nyújt be a „Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” SH/3/30 tárgyú
pályázatához kapcsolódóan.
2. A Képviselő-testület a „Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése” tárgyú pályázat
benyújtásáról szóló 263/2009.(XI.25.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2. Az (1) bekezdésben meghatározott projekt
a. címe: Balassagyarmat város ivóvízhálózatának korszerűsítése – SH/3/30;
b. összes költsége: 991.647.730,- Ft;
c. teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 148.747.160,- Ft, melynek forrása a
saját költségvetés terhére vállalt saját forrás;
d. pénzügyi ütemezése:
Év
2012.
2013.
2014.
2015.
Össz:

Összes költség
22 963 904 Ft
170 307 456 Ft
226 980 089 Ft
571 396 281 Ft
991 647 730 Ft

e. pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Év
2012.
2013.
2014.
2015.
Össz:

Források
A pályázó által a saját
Az EU alapokból
költségvetésének terhére
igényelt támogatás
vállalt saját forrás
19 519 318 Ft
3 444 586 Ft
144 761 337 Ft
25 546 119 Ft
192 933 076 Ft
34 047 013 Ft
485 686 839 Ft
85 709 442 Ft
842 900 570 Ft
148 747 160 Ft

Összes költség
22 963 904 Ft
170 307 456 Ft
226 980 089 Ft
571 396 281 Ft
991 647 730 Ft

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési
megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Kft

ügyvezető

igazgatójának

Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Bereczk Edit ügyvezető igazgatót. Kérdése van az anyaggal
kapcsolatban:
Bereczk Edit ügyvezető igazgató: Köszönöm polgármester úr, nincs.
Lombos István: Az ügyvezető igazgató fizetése meghatározott? Mi alapján történik a díjazás
megállapítása?
dr. Varga Andrea jegyző: Nem változik semmi a bérezés tekintetében.
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt jelen
a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2013.(VI.27.)
határozata
a Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Kft. alapító okiratának 13. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Társaság ügyvezetőjévé 2013.
július1. napjától 2018. június 30. napjáig BERECZK EDIT 2660 Balassagyarmat, Damjanich utca 28.
szám alatti lakost választja meg, alapbérét 456.500.- Ft-ban állapítja meg.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

16.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2013.(VI.27.)
h atározata
a Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Kft. alapító okiratának 13. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Társaság felügyelő bizottság
tagjává 2013. július1. napjától 2018. június 30. napjáig
Herczeg Hajnalka – 2660 Balassagyarmat, Honti utca 27.
Juhászné Gajzinger Ágnes – 2660 Balassagyarmat, Leiningen utca 30. és
Zolnyánszki Zsolt – 2660 Balassagyarmat. Szontágh Pál utca 55. szám alatti lakosokat választja
meg.

2.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okiratban a változás átvezetéséről
gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

17.) Tájékoztató a 2013. évi sportegyesületek, sportrendezvények, illetve kiemelt sportolók
támogatására biztosított előirányzat felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt OISMB elnöke
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a 2013. évi sportrendezvények támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi sportegyesületi
támogatásokra, valamint a kiemelt sportolók támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsági tájékoztatót elfogadja.
18.) Tájékoztató az egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt OISMB elnöke
Lombos István: Mindenféle hátsó gondolat nélkül, de azt szeretném kérdezni, hogy mivel
Balassagyarmat Város Önkormányzata jutalmazza ezeket a diákokat, feltétlenül nemcsak
balassagyarmati lakóhelyű diákokat kell díjaznunk? Vagy ez nem kivitelezhető?
Csach Gábor alpolgármester: Elfogadtunk egy rendeletet, amiben ilyen kitételt nem tettünk. Az
egészségügyi szakmacsoportos oktatás elindítása volt a cél, ezt ösztönözzük ezzel a szerény összeggel.
Az a cél, hogy minél több gyerek jöjjön ide, így lesz egészségügyi utánpótlás és a pedagógusoknak is van
állása. Az összeg nagysága inkább gesztus értékű, bár kétségtelen tény, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzata nem fenntartó. Az érdemjegy fontos, nyilván, ha a tanulók száma gyarapszik, akkor újra
lehet gondolni, hogy csak gyarmatiak legyenek a díjazottak.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem
volt jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2013. évi
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottságnak az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2013. évi elbírálásáról
szóló tájékoztatóját elfogadja.
19.) Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára”
című ÁROP-1.A.6 – 2013 számú pályázati felhívás benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” 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. június 30.
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester
20.) Előterjesztés Balassagyarmat város Városközpont funkcióbővítő fejlesztési munkáinak
generál kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy egyrészt a rendkívüli
időjárási körülmények miatt, másrészt a szolgáltatók is későn adták át a területet, ezzel összefüggésben
módosítani szükséges a szerződés teljesítési határidővel kapcsolatos rendelkezéseit.
Lombos István: A közbeszerzési pályázatot a Magyar Aszfalt Kft. nyerte, a szerződésben pedig a
STRABAG Általános Építő Kft szerepel. Mi történt a Magyar Aszfalt Kft-vel?
dr. Varga Andrea jegyző: Névváltoztatás volt.
Csach Gábor alpolgármester: A Magyar Aszfalt is STRABAG leányvállalat volt, most egy feltételezhető
összevonás történt névváltozással, minden ugyanaz maradt, ugyanazok az aláírók.
Dr. Csekey László: Támogatom a szerződésmódosítást, de kérdésem, ha késésben vannak, péntek
déltől hétfő reggelig miért nem dolgoznak? Amikor nincsen forgalom, ki lehetne használni.
Medvácz Lajos polgármester: Ezzel egyetértek, de szigorú kötbérezés van, ha túllépik a határidőt.
Lombos István: Véleményemmel csatlakozom Csekey képviselőtársamhoz. Utánajártam, annak hogy
nem dolgoznak hétvégén, a körforgalom alatti vízvezetékrendszer átalakítása az oka. Hétvégén a Vízmű

nem hajlandó a csőcserével és egyéb dolgokkal foglalkozni, így nem tudnak dolgozni. A másik oka, hogy
olyan a rendszer a föld alatt, amit ha feltúrnak, akkor derül ki, hogy mi van ott, mert nem szerepel a
terveken. Ez minket is irritál, a városlakókat, de most úgy látom, ez nem az út kivitelezőjén múlik.
Csach Gábor alpolgármester: Egyrészt ez is a csúszás oka, másrészt a lakók nem tudom, mit szólnának
ahhoz, ha vasárnap is dolgoznának. Ehhez külön engedélyt kellene adnunk. A közműkezelők, az ÉMÁSZ,
a T-Com műszaki ellenőre hétvégén nem dolgozik. A kötbér napi 500 eFt. Reméljük, tartják a határidőt, de
nem kizárt a csúszás, hiszen még a városközponthoz hozzá sem fogtak, és ki tudja, hogy mi van a föld
alatt. Idén mindenképpen be kell fejezni.
Pulay László: Egyetértve az előttem szólókkal, úgy látom, mintha lassulna a tempó, a munkafolyamat.
Nem lehetne megegyezni a Közúttal, lezárni teljesen a közúti forgalom elől ezt a területet? Veszélyes,
gyalogosok jönnek-mennek. A forgalomirányítókat szinte nem is lehet látni. Az lenne a legjobb, ha
folyamatosan tudnának dolgozni és van útvonal ahová el lehetne terelni.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Orosz Bernadett nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő fejlesztési munkáinak generál kivitelezésére
vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért a hirdetmény közzétételével indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött „Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő fejlesztési munkáinak generál
kivitelezésére vonatkozó” vállalkozási szerződés módosításával.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

21.) Előterjesztés Balassagyarmat Város
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Szociális

Szolgáltatástervezési

Koncepciójának

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat
mellékletében foglalt egységes tartalommal jóváhagyta a város Szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: a koncepciónak a városi honlapon való közzétételre 2013. július 15.

Felelős:

22.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség
hasznosítására a Madách Irodalmi Társaság részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról
a Madách Irodalmi Társaság részére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból 13 m2 alapterületű
helyiséget a Madách Irodalmi Társaság (1203 Budapest, Nyár u. 8 I/4.) részére a Madách Imrével
kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási tevékenység folytatása céljából térítésmentesen használatba
adja meghatározott időtartamra, 2013. év szeptember hó 01. napjától 2014. év december hó 31.
napjáig.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést megkösse
és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a szerződés aláírására: 2013. augusztus 31

23.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti épületben a Magyar
Nemzeti Múzeum részére történő részterület hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti épületben
a Magyar Nemzeti Múzeum részére történő részterület hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Civitas Fortissima
tér 2. szám alatti épületben a határozat mellékletét képző alaprajzon megjelölt területre
közművelődési feladat ellátása céljából, térítésmentes használatot biztosít a Magyar Nemzeti
Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) /továbbiakban Használó/ részére az alábbi
feltételekkel:
a) a használatba adás időtartama 2013. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig
szól,
b) a használatra átadott ingatlanban a - Használó fenntartásában lévő - Palóc Múzeum által
kezelt helytörténeti és környékbeli anyagok - raktározás céljából - kerülnek elhelyezésre,
c) a Használó/Palóc Múzeum köteles a tűzvédelmi követelményeket, szabályokat betartani,
az ahhoz kapcsolódó feladatokat ellátni,
d) amennyiben Használónak felróható ok miatt az épületben kár keletkezik, vagy bírság
megfizetésére kötelezik az önkormányzatot, úgy annak összegét a Használó köteles
megfizetni,
e) az ingatlanrészben elhelyezett tárgyakban, anyagokban keletkezett károkért az
önkormányzat felelősséget nem vállal,

f)

a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből
felmondhatja,
g) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Használó semmiféle
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt,
h) a helyiségek kialakításával kapcsolatos költségek a Használót terhelik,
i) az ingatlan rész karbantartása, fenntartása, állagmegóvása a Használó kötelezettsége.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a használatba adási szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2013. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
24.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Két javaslat van előttünk a Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására. Két bizottság a II. számú határozati javaslatot támogatta, ezért ezt
teszem fel szavazásra.
A polgármester szavazásra bocsátja a II. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő - testületének
111/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/ B. tetőtér 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű, 2 + 3 fél szobás összkomfortos komfortfokozatú
lakást Ruszkai Károly (szül.: 1970.; an.: Erős Éva Lujza) részére 2013. augusztus 1-től kezdődően
– szociális alapon – 2014. július 31-ig bérbe adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. július 15.
a lakás átadásra 2013. július 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
25.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 4. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Huszár Péter bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és módosító javaslattal élt. Javasoljuk, hogy egy évre kerüljön megkötésre
a szerződés, 2014. július 31. napjáig. A kérelmezőnek személyi kölcsöne van, egy év alatt kiderül, hogy
tudja-e fizetni a költségelvű lakbért.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Gazdasági,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatát, miszerint a lakást 2014. július 31-ig
adja bérbe az önkormányzat, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 18 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I.
emelet 6. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember
elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Hrubecs Gábor Pál (sz.: Balassagyarmat, 1976.; an.: Nagy Katalin) pályamunkás (Városi
Sportintézmények) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2013. augusztus 1-től kezdődően
2014. július 31-ig, ezen belül a Városi Sportintézményeknél fennálló munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

A kiértesítésre: 2013. július 11.
A szerződés megkötésére: 2013. július 22.
Medvácz Lajos polgármester

Lombos István: Szeretném akkor tisztán látni, tehát egy évre adja bérbe a Képviselő-testület a lakást. Ha
egy év után nem lesz tartozása a lakással kapcsolatban, akkor a bérlet meghosszabbítható képviselőtestületi döntés nélkül. Szeretném, ha ez jegyzőkönyvbe kerülne.
dr. Varga Andrea jegyző: A Bizottság meg tudja hosszabbítani a bérletet.
26.) Előterjesztés elővásárlási jogról történő lemondásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a elővásárlási jogról való lemondásról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletében foglalt
nyilatkozat rögzítettek szerint - nem kíván élni elővásárlási jogával a Balassagyarmat, 658/5 hrsz-ú, természetben Balassagyarmat, Ipolypart u. 31. szám alatt található – ingatlan vonatkozásában.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező nyilatkozat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
27.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István: Testvérvárosi kapcsolatok: három településről – Schtokrou, Assisi és Fogaras – én nem
tudok.

Medvácz Lajos polgármester: Én is rákérdeztem az előkészítőnél, azt a választ kaptam, hogy 99-ben
döntött ezekről a Testület, akkor elindult egy kezdeményezést, hoztunk egy döntést, de nem lett
kivitelezve ez a döntés. Ezek nem létező kapcsolatok, csak van egy önkormányzati határozat, ami nem
lett végrehajtva.
dr. Varga Andrea jegyző: Ezen természetesen lehet változtatni, ki lehet húzni ezeket a településeket a
felsorolásból.
Dr. Csekey László: Nem lenne rossz egy osztrák testvérváros.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
28.) Egyebek
Reznicsek Ferencné: Az Önkormányzat nem tudna odahatni az ÉMÁSZ-ra, hogy a hét minden napján
legyen ügyfélfogadás? A kedd és a csütörtök kevés. Az utcán állnak két sorban az ügyfelek. Próbáljunk
odahatni, hogy visszaállítsák az eredeti ügyfélfogadást.
Medvácz Lajos polgármester: Jogos a kérés, megtesszük, amit lehet, írunk levelet a szolgáltatónak, a
választ a következő testületi ülésen ismertetem.
Lombos István: Egyetértek a képviselő asszonnyal, javaslom, tegyük a levél mellé a jegyzőkönyvi
kivonatot a képviselői indítványról.
Csach Gábor alpolgármester: Még az előző témához: a városrekonstrukció kapcsán is kiderült, az elmúlt
27 évben az ÉMÁSZ a haszonnak nemhogy a töredékét, de az ezrelékét sem fordította karbantartásra.
Csoda, hogy még világítanak a lámpák. Nemcsak az én véleményem ez, elég megnézni, hogy a 90-es
évek előtti hálózat van szinte mindenhol.
Más: A turisztikai pályázaton tartalékalapba került a Képtár és Szabadtéri színpad pályázatunk, mivel a
tartalék- alapot ezen a pályázati forráson már többször is felszabadították, nagy az esélye, hogy a
következő lépcsőben Balassagyarmat is támogatást nyer. Nyilván erre még nem lehet mondani semmit,
hogy mennyire biztos ez, ezért egyelőre még nem kezdtünk neki a Szabadtéri Színpad életveszélyes
elemeinek rendbetételére, mert megkezdett beruházást már nem finanszíroz az EU. Ebben bontási
költségek is vannak. Ennek ellenére határozott célja a városnak, hogy a jövő évi Szent Anna napot már a
megújult színpadon tartsa. A Polgárok Balassagyarmatért Alapítvány, illetve a Börtön parancsnoka
kifejezte szándékát, hogy ők – amennyiben a bontási engedélyeket mi megfinanszírozzuk, a tervek már
készen vannak – a pályázat nyertessége, vagy az NFÜ által adott igazolás, miszerint életveszély esetén
nem minősül megkezdett beruházásnak – a bontásnak a költségét átvállalják. Kérték erről tájékoztassam
a Képviselő-testület, egyben magyarázatot adjak miért nem indult el még a munka. Valószínűleg ősznél
nem lehet tovább húzni a munkát, ha addig nem nyer a pályázat, akkor meg kell kezdeni a terület
rendbetételét.

Lombos István: Akkor most okafogyottá vált Czimbalmos doktor úr megkeresése, hogy a Szabadtéri
Színpad rekonstrukciójával kapcsolatban keressük a kialakult helyzet megoldását, támogassuk az Ő
kezdeményezését? Mert számon fog minket kérni.
Csach Gábor alpolgármester: Ez az a kezdeményezés, amiről beszéltem.
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 a tájékoztató felolvasása után elmondja, hogy 17,00 órától közmeghallgatás keretében
folytatódik az ülés, melyre mindenkit tisztelettel vár az Önkormányzat. A közmeghallgatás anyagát a 12/A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.
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