Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február
27-én 14.00 órától tartott rendes üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián
Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek
Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
Szikora Péter vezető tanácsos
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a városi televízió nézőit, a Képviselő-testület
tagjait. Megállapítja az ülés határozatképességét. 12 főből 11 fő van jelen (dr. Horváth László
távolmaradását előre jelezte), majd megnyitja azt.
A napirendre vonatkozóan javasolnám felvenni a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi
támogatásokról valamint az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 44/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló előterjesztést. Továbbá javasolnám a 9. napirendi pont előre vételét, úgy, hogy a 4.
napirendi pontot követően kerüljön megtárgyalásra.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény.
Pulay László: Napirend előtt szeretnék felszólalni a kommunizmus áldozatainak napja alkalmából.
Zolnyánszki Zsolt: Javasolnám a 8. napirendi pont előre vételét, tekintve, hogy meghívott vendégünk van
hozzá.
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja a szociális ellátásokról és a
gyermekvédelmi támogatásokról valamint az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének,
folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 44/2013.(XII.02.) önkormányzati
rendelete módosításáról szóló előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület
10 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontok cseréjére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselő-

testület 10 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának
5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2013.

évi

költségvetéséről

szóló

3.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
5.) Előterjesztés a Gyermekeinkért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.)
a) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Lakásügyek
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti lakás 2014. március 31-én
lejáró bérleti szerződésének meghosszabbítására
d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. fsz. 2. ajtószám alatti lakás-használati
jogviszonyának meghosszabbítására
e) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. földszint 2. ajtószám alatti üresen álló lakások
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Szent Imre Diáksport Egyesület sporttelep felújítási pályázatához tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozat megadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása” tárgyú pályázat kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés az Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról valamint az
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló 44/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
(zárt ülés)
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
NAPIREND ELŐTT:
Pulay László: Köszönöm a szót. 1947. február 27-én a megszálló orosz katonák mindenféle előzetes
eljárás nélkül a Szovjetunióba hurcolták a magyar parlament elnökét és képviselőjét. Ez a nap az óta a
kommunizmus áldozatainak napja.
„A kommunista olyan valaki, aki Marxot és Lenint olvassa, az antikommunista pedig olyan valaki, aki
megérti Marxot és Lenint.” - Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke gondolatait idéztem.
A Kisgazda Párt főtitkárát, Kovács Bélát, azzal a céllal vitték a Szovjetunióba, hogy ezzel is
megfélemlítsék az akkor megalakuló új parlamentet, az akkori politikai pártokat és a magyar embereket.
Folytatódott a vörös terror Magyarországon, mely 30 évvel korábban már egyszer Magyarországon
megjelent. Ez alól Balassagyarmat megmenekült, az önkormányzat ekkor ki tudta védeni, hogy Kun Béla
és a lenin fiúk itt is megjelenjenek és garázdálkodjanak. Sajnos 1945 után az orosz katonák ismét
meghozták a félelmet, az embertelenséget, a törvénytelen letartoztatásokat, a malenkij robotot, a gulág
fogságába hurcolt emberek tizedelő rémét. Kilakoltatások, kitelepítések történtek, a kilakoltatottak
kegyetlen sorsra jutottak. A recski tábort említve egyesek talán még most megremegnek, ha meghalják
Recsk nevét. Az 1956-os szabadságharc áldozatai, a menekültek százezrei, koholt vádak, kínzás,
kivégzés, jeltelen sírok, halálos ítéletek, siralomház, lelki gyötrelem, és még sorolhatnám. 1956 után
Balassagyarmaton is áldozataink vannak. Karabélyos Ernő százados úgy tűnt el Balassagyarmatról, hogy
azóta sem tudja senki, hogy hol, hogyan halt meg, de megemlíteném az ártatlanul megkínzott Ábel
Györgyöt, Tátrai Guidót, dr. Daróczi, dr. Magyar Pált, akiknek a bűne csupán annyi volt, hogy őrizték a
rendet Balassagyarmaton.
Ez a kommunista korszak mindig az ember nagyságát emlegette, de az ellenkezőjét cselekedte. Nem
kellett egyetlen áldozattal sem elszámolniuk. A közel 80 éves kommunista borzalom messze túltett
minden elképzelhetőn. Mindenhol utolérték ellenfeleiket, választott módszerekkel, kínzásokkal kivégezték
őket.
Sajnálatos, de ugyanakkor örömteli, hogy itthon fiataljaink erről keveset tudnak. Éppen ezért kívántam
szólni, hogy ez nem felejthető, nem szabad felejteni. Nem tudják, és nem ismerik, hogy mitől mentette
meg őket a rendszerváltás. Tudják meg, hogy sokuk szülei talán említeni sem merte a szenvedéseit,
olyan mélyen ültették el lelkükben a rettegést, a félelmet. „A gonosz sohasem tüntethető el teljesen az
emberi világból, ám az azokat létrehozó ambíciók, ideológiák karanténba tartására van lehetőségünk." Ronald Reagan gondolatait idéztem. Ehhez szükséges a tiszta lelkiismeret, az emberi szeretet, a
mindenkori igazság, és az igazság hangoztatása, hirdetése. Továbbá ehhez szükség van azokra az
intézményes garanciákra, formális és informális normákra, hagyományokra, melyek ezeket visszatartják.
Sohasem feledkezhetünk meg az emlékezés fontosságáról, az áldozatokról, a túlélők szenvedéseiről.
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról.
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnest, a Pénzügyi osztály vezetőjét, és
Szikora Pétert, a Pénzügyi osztály munkatársát. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi
pont kapcsán?

Lombos István: Szeretnék kiegészítést tenni a Pénzügyi Bizottság tegnapi javaslatával kapcsolatban. A
Pénzügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a Református Egyháznak az 1M forintos támogatást biztosítsa
az önkormányzat, de felvetődött, hogy ne a panelprogramra biztosított előirányzat terhére legyen.
Megítélésünk szerint az 5M forintos panelprogram kerete nem lehet kevesebb, hiszen akkor ez nem
valósítható meg, és ezért azt javasolta a Pénzügyi Bizottság, hogy a fejlesztési önerő terhére legyen
megvalósítva. Ezt változtatni lehet bármikor a pályázatok benyújtásától függően. Ha viszont a
panelprogram keretéből vesszük el, akkor nem tudjuk megvalósítani a panelprogram keretében a
fejlesztést.
Pulay László: A Közbeszerzési Bizottság javasolta azt is, hogy a lomtalanítás is kerüljön bele a
költségvetésbe, évente legalább egyszer kerüljön rá sor, gazdálkodja ki az önkormányzat. A lakosság ezt
már nagyon várja, hiányzik az embereknek.
Csach Gábor alpolgármester: Ismertetném a bizottság módosító javaslatait forrás megjelöléssel. A 3/2
számú mellékletben található városüzemeltetési feladatoknál a lomtalanítás költségire az általános
tartalékból lenne átcsoportosítva 2M forint. A városban 2 éve volt lomtalanítás utoljára, ekkor 1M állt
rendelkezésre. Most 2 helyszínen tervezzük ezt megvalósítani, és 2M forinttal számolunk, erre bőven
nyújt fedezetet az általános tartalék. A tavalyi évben 35M általános tartalékkal számoltunk, most 50M
forinttal, tehát az átcsoportosítással 48M forintra változik az általános tartalék összege.
A Református Egyház ingatlanjainak felújítására szánt támogatás a 3/5 mellékletet érinti. Respektálva a
Pénzügy Bizottság javaslatát, a piacfelújítás 20M forintos keretéből javasoljuk átcsoportosítani az 1M
forintot, mely így 19M forintra módosulna.
A költségvetésünk méltán jelképezi a jelenlegi kormányzat önkormányzati reformjának eredményeit. Ez az
eredmény még mindig csak részleges, hiszen a holnap lezáruló adósságkonszolidáció, mely a 16. számú
mellékletben található, a mintegy 609M forintos fejlesztési és működési hitelállományt le fogja nullázni. Az
adósságkonszolidáció a strukturális reformokkal és az egyéb intézményi támogatási változásokkal, a PPP
projekt kiváltásokkal meghaladja a 3Mrd forintot. A 600M forintos tétel még nincs benne a mostaniban,
ezzel még számol a költségvetés. Ennek ellenére a működési hiány 0 terv szinten ebben az évben, a 3,5
Mrd forintos költségvetés, és a mintegy 430M forintos, döntően működésnél növekvő kiadás ellenére.
Volumenében növekedett a költségvetés főösszege, de a hiány lenullázódott. Ez nemcsak a feladat
növekedésnek - a MIK-től átvett gyermekétkeztetési és egyéb feladatok, a minimálbér, pedagógusbérek
170M emelkedése - hanem a normatíva bővülésnek is betudható, ami mintegy 230M forint többletet jelent
a működés tekintetében. Ezek összességének köszönhető, hogy a város a működés és közfeladatok
ellátása, finanszírozása tekintetében jelentősen tud az idei évben előre lépni. Ez a látványos változás, ami
a tavalyi évben elindult az idén is folytatódik. A városüzemeltetési feladatok tekintetében több forrást tud
az önkormányzat költeni a közterületek karbantartására. Az adósságkonszolidációnak, az intézmények és
a hivatal szigorú pénzügyi gazdálkodásnak köszönhetően 400M forintos önerő fejlesztést is meg tud
valósítani, melyek között megkezdődhet a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. Szügyi útra történő
költöztetetése, ez 75M forintot jelent. Háromszor-négyszer akkora összegek vannak útkarbantartásra,
intézmény felújításokra, mint eddig. Végre néhány kritikus szakaszon a közvilágítás fejlesztésébe is bele
lehet fogni, több pénz jut a földutak karbantartására, utcabútorok beszerzésre, és újra sikerül játszóteret,
sportpályákat építeni, és a városközpontban az ingatlanfejlesztésekkel tovább tudunk lépni. Reményeink
szerint a rendezvények tekintetében is előrelépés van, miképp a sport és a kultúra területén is.
Elmondható tehát, hogy kezd olyan lenni Balassagyarmat város költségvetése, mely a normális városi
működésnek az alapja lehet. Ehhez, ha hozzávesszük, hogy a saját bevételek tekintetében mind az adók,
mind a bérlemények, a szociális ellátások, a gyermekéteztetés költségei változatlanok, akkor kétségtelen
sikerként kell megélni a tavalyi és idei év finanszírozási helyzetét.
Lombos István: Örömmel hallottam alpolgármester úr költségvetéssel kapcsolatos kiegészítését, a
költségvetés kialakulásnak körülményeiről, de én nem látom ilyen rózsásan a helyzetet. A 2006. évi
költségvetése a városnak 11,5 Mrd volt, a 2014. évben költségvetésünk 3,5Mrd forint. Azt mondja
alpolgármester úr, hogy a költségvetés, méltán reprezentálja az önkormányzati struktúraváltást, amely az
elmúlt években végbement. Kétségtelen, méltán reprezentálja, méltán reprezentálja, hogy semmi
ráhatásunk innentől kezdve a város és város környéki egészségügyi ellátó rendszer működésére, a
fejlesztésekre, a helyzet megoldására, az orvosokkal való személyes kapcsolatokra, a gyógyítással

kapcsolatos összes tevékenységre. A városnak innentől kezdve semmi rálátása nincsen az egészségügyi
ellátásra. Innentől kezdve a városnak semmilyen befolyása nincs oktatással összefüggő feladatokra. Ha a
városban bármelyik középiskolában igazgatót neveznek ki, vagy középiskolával kapcsolatos oktatási
struktúraváltásra kerül sor, akkor gyakorlatilag a város vezetése, a város véleménye nélkül dönthetnek
ezekben a kérdésekben. Úgy gondolom Balassagyarmat város vezetése az elmúlt évszázadokban
minden megtett azért, hogy a város egészségügyi ellátó rendszere, az oktatási rendszere, a
kereskedelme, az úthálózata az itt élők életkörülményeinek javítását, jobbá tételét szolgálja. Innentől erre
nem igazán lesz lehetősége a városnak. A város kreativitása, ami a városvezetést, ami a város irányítását
illeti, gyakorlatilag egyenlő a nullával.
Kezd, olyan lenni a város költségvetése, mondja alpolgármester úr, amely minden lehetőséget megteremt,
amely a város szándékai szerint elengedhetetlen. Kezd olyan lenni a város költségvetése, hogy nekünk
nem nagyon lehetnek szándékaink. Mi egy végrehajtó hatalomként fogjuk aposztrofálni a város
önkormányzatát, a város képviselő-testületét.
Tegnap a Pénzügyi bizottság ülésén tartózkodtam a költségvetés megszavazásánál. De lenne néhány
megjegyzésem. Ez a költségvetés komoly szakmai hozzáértő munkát demonstrál. Ez a hivatal
munkatársairól szól. Az, hogy főszámai, kiadási-bevételi oldalon megegyeznek, ez nagyszerű dolog.
Ebből hiányoznak azok az elképzelések, amiket meg kellene valósítani, de nincs hozzá forrás. Ha lesz is
majd forrás, akkor az pályázati forrás kell, hogy legyen. Ahhoz pedig biztosan önerőre lesz szükség, amit
nem tudjuk még, hogy lehet finanszírozni.
Azt hiszem, hogy az önkormányzatiság elmúlt években történt struktúraváltása egyfajta feladatelvonást
jelent azoknak a településeknek, mint például Balassagyarmat, melyeknek meghatározó szerepe kell,
hogy maradjon a térségi irányításban, térségi vezetésben. Ez nem valósul meg. Nem is a kistérségi
társulásról, és az ezzel kapcsolatos feladatok megszűnéséről beszélek.
Magam részéről nem vagyok ilyen optimista, sőt sokkal borúlátóbban látom az elkövetkezendő éveket.
Azt gondolom, hogy elkövetkezendő törvényhozási ciklusban változtatásra van szükség, mert az a fajta
kialakított struktúra, mely most rendelkezésre áll, kivette a város vezetésének a kezéből azokat az
elképzeléseket, amiket szeretne megvalósítani.
Medvácz Lajos polgármester: Az egészségügy kapcsán azt gondolom, hogy a Balassagyarmat város
területén működő kórház 1,7Mrd forint további fejlesztést kapott az államtól, végre el lehet mondani, hogy
befejeződhet a teljes rekonstrukció, és nemsokára, megvalósul majd egy rehabilitációs program is.
Komoly támogatások, 100milliók érkeznek a város területén lévő kórházhoz. Az tény, hogy a kórház
irányítása elkerült a GYEMSZI-hez, de nem járt rosszabbul. A 2006-2010-es időszakban jelentős leépítés
is történt, ezzel szemben ebben a ciklusban nem leépítés, hanem jelentős mennyiségű fejlesztés ment
végbe. Az, hogy nem Balassagyarmat város közigazgatásához tartozik, annyit jelent, hogy állami
fennhatóság alá került, befolyásolni persze tudjuk. Segíthetjük a működésüket, például nemrég egy
korszerű eszközt adtunk át a sebészetnek, belgyógyászatnak. De lehetne még sorolni az egészségügy
területén lévő pozitív változtatásokat, például rendezik a háziorvosok bérét is.
Az oktatás ügyében sok probléma volt. A városban működő 3 általános iskolába közel egy iskolányi vidéki
gyerek jár. Most az állam átvállalta az iskolákat, és ezt a dolgot meg fogja oldani. Az önkormányzat
működteti az iskolákat, és ez is jelent valamiféle kötődést. Folyamatosan egyeztetünk a megyei és az
itteni tankerülettel. Nem egyszerű feladat az oktatás megoldása. Azt gondolom, hogy a nehézségek
ellenére elég jó irányban halad ennek a megoldása.
Az pedig, hogy végrehajtók leszünk ebben a rendszerben, úgy gondolom, hogy nem igaz. Végre
megszabadulunk azoktól a feladatoktól, amiket annak idején a 2002-2010 közötti kormányzat
folyamatosan ránk „kényszerített”, a támogatást viszont nem mellékelte hozzá. Ez komoly pénzügyi,
likviditási gondokat okozott. Most ez is megoldódik. Úgy gondolom, hogy a kormányablakkal egy komoly
szolgáltatást fog nyújtani a kormány ezen a területen. A polgárok nem vesznek észre abból semmit, hogy
a járás vagy az önkormányzat működteti, hiszen a szolgáltatás megtörténik, és jó színvonalon. Az elmúlt
24 évben ilyen összegű támogatást nem kapott Balassagyarmat Város Önkormányzata. Kiváltották a
hiteleinket, és ha megtörténik a második konszolidáció, akkor tényleg a feladatainkra koncentrálhatunk.
Például a Liszt Ferenc utcában végre meg fogjuk tudni csinálni az utat, és még sorolhatnám.
Természetesen, ha valaki másképp látja ezeket, szíve joga. Mi azon vagyunk, hogy ezeket a kormány
által nyújtott támogatásokat minél pontosabban, minél jobban, a lakosság igényeinek megfelelően tudjuk
teljesíteni. Azzal egyetértek, hogy az elmúlt 24 évben sok feladatot nem tudtunk megoldani, rengeteg
munkánk van még, sok feladat vár még a városvezetésre.

Nagyon szeretném megköszönni a pénzügyi bizottságnak, hogy ily módon megköszönte a pénzügyi
osztály dolgozóinak munkáját. Az a fajta szigor kellett, amit az osztályvezető asszony képvisel, mert
másképpen nem lehet kezelni egy költségvetést. Úgy gondolom, hogy mi mindent megtettünk,
szigorítottunk, mérlegeltünk. Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a költségvetést.
Siket Béla: 2013 közepére lezajlott az állami és az önkormányzati feladatok szétválasztása. Szeretném
felhívni az előző ciklusok képviselőit, hogy minden egyes ciklusban valamilyen módon meg akartunk
szabadulni valamelyik intézménytől. Ennek áldozata volt a Szondy György Szakközépiskola és
Szakiskola, a kollégium, zeneiskola. Soha nem tudtuk kigazdálkodni a törvény által meghatározott
normatív támogatás összegét, lényegesen kevesebbet tudtunk biztosítani ezeknek az intézményeknek.
És mint nem kötelező feladatot, átadtuk a megyei közgyűlésnek. Most egy új helyzet állt elő, lényegében
az államé az irányítás, az önkormányzaté a technikai és az egyéb feladatok ellátása. Ennek
függvényében megváltozott az önkormányzat támogatási rendszere.
Ez a pillanatnyi helyzet végre pozitív költségvetést mutat, ezt csak elfogadásra tudnám javasolni. Az, hogy
mit hoz a jövő, erről most még nem érdemes szólni. Ha végig gondoljuk a központi költségvetés
prioritásait, akkor láthatjuk, hogy fontos szempontokat emel ki a kormány, A központi költségvetésben
prioritást élvez a foglalkoztatás növelése, az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alá
csökkentése, és azon a szinten tartása, a lakásépítés növelése, és megmarad a panelprogram. Kiemelt
ágazatnak tekinti az ifjúság, a kultúra és a sport támogatását. Balassagyarmat fejlesztése szempontjából
a svájci együttműködéssel megvalósított pályázaton nyert támogatásra nagy szükség van a városnak.
Ezen túlmenően sok fejlesztést tervez a 2014. évre a jelenlegi önkormányzat, külső kerületekben az utak
felújítását, karbantartását, járdaépítést, játszóterek felújítását, közvilágítás fejlesztését. Ezekre az anyagi
fedezet biztosított. Egyértelmű, hogy megváltozott a helyzet, de nem először változott meg.
Lombos István: Tisztázni szeretném, hogy én nem vitattam azokat a feladatokat, amiket az
önkormányzat elvégzett. Én nem erről beszéltem, én a lehetőségekről beszéltem, melyek kiestek a város
vezetésének a kezéből a város irányítását illetően. Én nem vitattam azokat a beruházásokat,
fejlesztéseket, amiket elvégzett a városvezetés. Én a feladatokba való beleszólás lehetőségét hiányolom.
Teljes mértékbe egyetértek polgármester úrral, amikor azt mondta, hogy a megyei klikkel rendszeresen
tárgyalnak, de én nem tartom ezt megyei kliknek, én országos kliknek tartom.
Csach Gábor alpolgármester: Alapvetően az a filozófiai különbség Elnök úr meg a mi álláspontunk között
az önkormányzati működtetés tekintetében, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az önkormányzati feladatellátás
nem az államtól való feladatátvételt jelenti, hanem a helyben teremtendő adóbevételek és a helyben lakó
polgárok által fizetett adókból alapvetően a helyi polgárokat ellátó intézményeket kell egy
önkormányzatoknak fenntartani. Minden más feladat Európa és a világ fejlettebb részén állami, regionális
szinten van finanszírozva.
Valóban 2006-ban még 10mrd forint fölötti volt az önkormányzat összköltségvetése, viszont 828M forint
fölött volt a működési hiány. Ez volt az első év, amikor 800M forint fölé szaladt a működési hiány. Ez azért
volt, mert olyan intézményeket kellett működtetni, melyeket 85%ban nem balassagyarmatiak használtak.
És nincs igaza Elnök úrnak, ugyanis nem tudott beleszólni az önkormányzat többek között az
egészségügy szakmai kérdéseibe, például az önkormányzat már 2008 után nem tudott beleszólni az
igazgatói kinevezésekbe sem. A kórház finanszírozása az OEP-en keresztül ment, tehát bejött a
városhoz, aztán kiment, így semmit nem tudott belenyúlni. Nagyjából 90%-ban nem balassagyarmati
polgárokat látott el a járó beteg ellátás és a kórház. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy 90%-ban nem
balassagyarmatiakat. A tavalyi adósságkonszolidációnál 95M forintot írt jóvá az állam, amit az
önkormányzat tett bele fejlesztés és működtetés címén, tehát annyit tudott az önkormányzat tenni, hogy
megmenti a csődtől, és próbálja a fejlesztéseket finanszírozni. A szocialista kormányok idején az
egészségügyi fejlesztésekhez komoly önerővel kellett betársulni. Azért szaladt el a működési hiány, mert
2002-ben volt egy 50%-os közalkalmazotti béremelés, amit utána 2003-tól az önkormányzatoknak kellett
finanszírozni. Ha marad az a fajta strukturális volumen, és az a fajta költségvetési filozófia, amit a
szocialisták képviseltek abban az időszakban, akkor az összes önkormányzat csődbe megy. Az a 3,5Mrd
forintos tisztítás, ami a struktúrában történt, az alapvetően azokról az intézményekről szólt, melyekbe
eddig sem volt beleszólása az önkormányzatnak. A szakképzés kapcsán például, hogy milyen szakok
indíthatóak, több mint egy évtizede regionális szakmai bizottság dönt Miskolcon.

Tisztelve elnök úr álláspontját, meggyőződésem, hogy nagyon helyes és korrekt az a struktúraváltozás,
mely szigorúan azt az intézményellátást hagyta önkormányzatoknál, mely vagyonához illetve azokhoz az
intézményekhez kötődik, ahol balassagyarmatiakat látnak el. Említette elnök úr, hogy attól függ az
önkormányzat, hogy odafenn hogyan képzelik el. Az önkormányzatok az államháztartás alrendszerei,
tehát döntő részben mindig állami költségvetéstől fognak függeni. Ez az idei évben jelentősen javul, 230M
forinttal.
Ha megnézi a struktúráját a költségvetésnek, akkor láthatja, hogy sokkal nagyobb mértékben függ az
önkormányzat a saját bevételeitől, a saját gazdasági pozícióitól, tehát sokkal érdekeltebbé van téve,
sokkal nagyobb kreativitás kényszere van az önkormányzatnak, hogy a helyi gazdaságot hogyan
fejlessze. A déli elkerülő út vagy az Ipoly parti sportpályák fejlesztése az ipari park bővítése érdekében
mind ilyen célokat szolgálnak.
Az önkormányzatok saját mozgástere növekedett, ami nyilván kockázatot is jelent, mert okosan,
kreatívan, jövőbelátóan kell gondolkodni, hiszen ha az iparűzési adók szerencsétlenül alakulnak, vagy
nem sikerül a gazdaságot különböző eszközökkel segíteni, akkor az adott esetben pénzügyi kockázatokat
rejthet. De a mozgástere igen is bővült az önkormányzatnak. Az elmúlt 40 évben a szakképzésnek 6 féle
fenntartója volt az országban, mégsem szűnt meg. A középiskolák, a közoktatás állami kézbe kerültek,
oda, ahová valók.
Az elmúlt egy esztendőben nem, hogy nem zárt be egy intézmény sem, nem, hogy nem csökkent a
feladatellátás, de még elbocsátásra sem került sor a város intézményeiben, szemben a 2007-es kórház
reformnál, ahol 75 ember vált áldozatul a reformnak. Tehát egyértelműen stabilabb, biztonságosabb a
város gazdasági pozícióihoz, önállóságához igazítottabb ez a rendszer, ennek köszönhetően az idei
költségvetés is.
Medvácz Lajos polgármester: Van két módosító javaslat, a Református Egyház támogatása és a
lomtalanítás kapcsán.
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Református Egyház támogatására
vonatkozó javaslatot, mely szerint 1M forint támogatást kapjon az egyházközösség a piacfelújítás
előirányzat terhére, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a lomtalanításra vonatkozó javaslatot, mely szerint 2M forint kerüljön
elkülönítésre az általános tartalék terhére, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet a módosításokkal együtt, melyet a Képviselőtestület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Reznicsek Ferencné nincs jelen a szavazásnál.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a
napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2014.(II.27.) határozata
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2014
740 500 e Ft
2015
740 500 e Ft
2016
740 500 e Ft
2017
740 500 e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2014
2015
2016
2017

111 395 e Ft
117 352 e Ft
112 394 e Ft
107 683 e Ft

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:
„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. március 25.
4.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2014. (II.27.) h a t á r o z a t a
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő nevelési
intézményekben az óvodába történő jelentkezés beíratásának idejét
2014. április 22-én (kedd) 8.00-17.00 óra,
2014. április 23-án (szerda) 8.00-17.00 óra
2014. április 24-én (csütörtök) 8.00 -17.00 óra és
2014. április 25-én (péntek) 8.00 -17.00 óra
időpontokban határozza meg.

2)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy csak a Balassagyarmat,
Ipolyszög, Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekeit
veheti fel az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, hogy az ipolyszögi, illetve a patvarci
lakos gyermekeket mindaddig, ameddig a településen működő tagóvodában a létszámkeret
arra lehetőséget ad kizárólag a községeken működő tagóvodákba lehet felvenni, a 2014. évi
költségvetési rendeletben foglalt rendelkezések betartásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető

3)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és
az érintett intézmény vezetőjét értesítse a döntésről.
Határidő: 2014. március 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

4)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezésére álló kommunikációs
eszközökkel gondoskodjon az óvodába jelentkezés időpontjának nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2014. március 5.
Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető

5.) Előterjesztés a Gyermekeinkért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2014. (II.27.) határozata
a Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Nyitnikék Tagóvoda alapítványának a
„Gyermekeinkért” Alapítvány számára Jótékonysági Előadóest megrendezéséhez, a programmal
kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 15.000 Ft-os, azaz tizenötezer forintos támogatást nyújt.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
6.)
a) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2014.(II.27.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el..

2.

A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal elfogadott.
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2014.(II.27.) határozata
az IXL-531 forgalmi rendszámú tehergépkocsi térítésmentes átruházásáról
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Nonprofit Kft részére térítésmentes tulajdonba adja a DAEWO-AVIA gyártmányú, D90N típusú, IXL531 forgalmi rendszámú, 2003-as évjáratú, TNAA2N0003A002640 alvázszámú, 300000695
motorszámú tehergépkocsit, melynek piaci értéke 4 millió forint.
2.A Képviselő-testület felkéri a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjét és a
polgármestert, hogy a térítésmentes tulajdonba adás, valamint az általános forgalmi adó fizetési
kötelezettség átvállalására vonatkozó megállapodásokat megkössék és a szükséges intézkedéseket
megtegyék.
Felelős:Bereczk Edit ügyvezető
Határidő: 2014. március 20.
7.) Lakásügyek
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van

kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Siket Béla képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
23/2014. (II. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. u.
18. I. emelet 1. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű, egy 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 2014. március 17. napjától 2015. február 28. napjáig használati
szerződést köt Farkas Ferencné (szül.: 1947.; an.: Jónás Margit), az alábbi feltételekkel:
•
•
•
•
•
•

422.875.- Ft nyilatkozat szerinti megfizetése,
szerződéskötés.
nyílászárók, bejárati ajtó rendbetétele, mázolása
fűtés helyreállítása:
belső festés:
szobák, parkettázása, parketta felcsiszolása, lakkozása:
konyha helyreállítása:

határidő:
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.

06. 30.
09. 30.
10. 15.
10. 31.
11. 30.

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
(3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ütemezés szerinti
ellenőrzésére.

b)

Határidő:

a szerződés megkötésére: 2014. március 17.
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2014. június 30.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

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

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2014.(II.27.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B.
földszint 1. szám alatti 41 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:
Felelős:
c)

a pályázat kiírására 2014. március 17.
Medvácz Lajos polgármester

Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti lakás 2014. március 31én lejáró bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2014. (II.27.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. em. 3. ajtószám alatti
lakás 2014. március 31-én lejáró bérleti szerződésének meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
I. em. 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember
elhelyezés céljából:
Dr. Králik Zoltán (sz: Budapest; 1974. 04. 18.; an: Nagy Márta) pszichiáter szakorvos részére
költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2014. április 1-től kezdődően 2017. március 31-ig, ezen
belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig
bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre:
A szerződés megkötésére:

2014. március 17.
2014. április 1.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
d)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. fsz. 2. ajtószám alatti lakás-használati
jogviszonyának meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2014. (II. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. fsz. 2. ajtószám alatti
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Börcsök Tünde (sz: Balassagyarmat,
1962.; an: Hodászi Éva) részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 2. szám alatti 66 m2
alapterületű összkomfortos lakás lakáshasználati szerződését 2014. április 1-től kezdődően 2015.
március 31-ig meghosszabbítja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére: 2014. március 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
e)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. földszint 2. ajtószám alatti üresen álló lakások
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, vélemény a
napirendi pont kapcsán.
A polgármester kiegészítés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2014.(II.27.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 2. ajtószám alatti
üresen álló lakások hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz.
2. ajtószám alatti 66 m2 alapterületű 2 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást a Nógrád Megyei
Rendőr-főkapitányság részére határozott időre 2014. március 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig –
költségelven – bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre:
2014. március 1.
a szerződés megkötésére:
2014. március 7.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Szent Imre Diáksport Egyesület sporttelep felújítási pályázatához tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozat megadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2014. (II.27.) határozata
a Szent Imre Diáksport Egyesület sporttelep felújítási pályázatához
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásáráról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szent Imre
Diáksport Egyesület székhely: 2600 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc utca 1. (továbbiakban: Egyesület)
a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat, Vízy Zsigmond u. 14.
szám alatti 1763 hrsz-ú ingatlanon -a Magyar Labdarúgó Szövetséghez (továbbiakban: MLSZ)
benyújtásra kerülő- nyertes pályázat esetén sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást (öltöző felújítást)
valósítson meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
3. A Képviselő-testület azzal a feltétellel járul hozzá az 1.pont szerinti, tárgyi eszköz felújítás
megvalósításához, amennyiben a beruházás tényleges megkezdése előtt annak használatára
vonatkozóan -a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat szerint- külön megállapodás kerül megkötésre az
Egyesülettel, az Egyesület a teljeskörű kivitelezésre garanciát vállal, és a beruházáshoz szükséges
önerő a rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2014. március 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2014.(II.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - 137/2012.(VII.20.) határozatával
elfogadott - Balassagyarmat Város Önkormányzata és Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségii
Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének
végrehajtására kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az együttműködési megállapodás bevezető rendelkezésében a „Balassagyarmat Város
Polgármesteri Hivatala” helyébe „Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal”, az
„aljegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” és a „Polgármesteri Hivatal” helyébe a „Közös Hivatal”
szöveg lép.
2.) Az együttműködési megállapodás I/2. a) pontjában; a II/1. c) pontjában;a II/2.2. pont első
bekezdésében; a II/2.4. pontjában, a II/4.1. pontjában; a II/4.1.4 és a 4.1.7. pontjaiban; a II/4.2.

pontjának utolsó mondatában; a II/4.3, a 4.4.,a 4.5.pontjaiban és a II/5.1 és az 5.3.pontokban a
„Polgármesteri Hivatal” helyébe a „Közös Hivatal” szöveg lép.
3.) Az együttműködési megállapodás „II. A költségvetés készítése, végrehajtása és vagyonának
nyilvántartása” cím bevezető rendelkezésében „az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rend.” helyébe
„az államháztartás számviteléről a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet” szöveg lép.
4.) A 2.1. pont harmadik bekezdése a „….legkésőbb” szövegrészt követően kiegészül
31….” szövegrésszel.

az „október

5.) A 2.1. pont negyedik bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Támogatási rendelet 4. §-ában meghatározott feltételek alapján nemzetiségi önkormányzat
elnöke írásban köteles gondoskodni a támogatási igényhez szükséges dokumentumok
benyújtásáról a megyei kormányhivatal részére legkésőbb támogatási év január hó 5. napjáig.
6.) A 2.3. pont harmadik bekezdése az „Áht. 24. §-ának (2)” szövegrészt követően kiegészül a „-(3)”
szöveggel.
7.) A 4.2. pont az első mondatot követően az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A Roma Önkormányzat a Közfoglalkoztatással kapcsolatos minden pénzforgalmát az Áht. 84. §
(1) bekezdése és az Ávr. 146. § (2) a) pontja alapján megnyitott 117741017-15784733-11400655
számú alszámlán bonyolítja.
8.) A Képviselő-testület az 5.2 pont harmadik bekezdésében az „ I. félévi, valamint” szövegrészt törli.
9.) Az 5.2. pont az „Ávr. 169-170. §” követően kiegészül a „és az Ávr. 7. mellékletének” szöveggel.
10.) Az együttműködési megállapodás az alábbi 5.4. ponttal egészül ki:
5.4. Az adóhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékokról a MÁK által megküldött kimutatás alapján a
Közös Önkormányzati Hivatal arra jogosult dolgozója adatot szolgáltat az állami adóhatóság
felé.
11.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. március 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
10.) Előterjesztés „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” tárgyú pályázat kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Pulay László: Van még ezen kívül is a városban olyan első világháborús emlékmű, melyre szintén
célszerű lenne pályázatot indítani, például palóc múzeum melletti szobor is.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
30/2014.(II.27.) határozata
a KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú
pályázat benyújtásának támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KKETTKK-CP-02
jelű az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása
tárgyú pályázati felhívásra maximum 5 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal,
előfinanszírozott formában pályázat kerüljön benyújtásra a Polgárok Balassagyarmatért Alapítvány
részéről, melyben a balassagyarmati Hősök temetőjének felújítását, rekonstrukcióját vállalják. A
pályázat benyújtásához az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja.
.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
11.) Előterjesztés az Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2014.(II.27.) határozata
az Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálatáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Informatikai Biztonsági
Szabályzat felülvizsgálatát.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: 2014. március 1.

12.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról valamint az
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló 44/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
vélemény a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester, Huszár Péter és Siket Béla képviselők nincsenek jelen a
szavazásnál.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról valamint az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló 44/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete módosítására
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
A 13. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát az 5/A. számú
jegyzőkönyv tartalmazza.

K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
jegyző

