Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április
24-én 14.00 órától tartott rendes üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Huszár
Péter, Lombos István, 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 9 fő van jelen (dr. Horváth László, Fábián
Gábor és Orosz Bernadett igazoltan vannak távol), majd megnyitja azt.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény.
A polgármester javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a szkíta emlékmű elhelyezésére szolgáló terület kijelölésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kábelgyári út és Algőver utca közötti összekötő út létesítéséhez
szükséges területrendezéssel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

7.) Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnáziumot, valamint a Kiss Árpád Általános Iskolát és tagiskoláit
érintő átszervezés véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása „Városi épített örökség
megőrzése” valamint a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése tárgyú pályázati felhívások
benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás felhasználásáról szóló 2/2014.(I.10.)
határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
NAPIREND ELŐTT:
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról.
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a bizottságok véleményét.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
Juhászné Gajzinger Ágnes: A múlt évben nagyon jelentős változások voltak a feladatok és finanszírozás
tekintetében is. Az állami feladat ellátás változása most már 2. éve folyt, és körülbelül az elmúlt év végére
fejeződött be. Nagy horderejű változások történtek, mint például az oktatási feladat államhoz kerülése, a
szociális szakellátások állam általi átvétele, illetve a közigazgatás átszervezése, a járások kialakítása. Ez
nagyon bizonytalanná tette az év elején a tervezést, mert maradtak önkormányzati feladatok, az állam
részlegesen vett át a feladatokat. Nagyon nehéz volt megtervezni, hogy milyen kiadásból lehet fenntartani
a ránk háruló részt.
A finanszírozási rendszer is teljesen átalakult, a feladatok költségét határozták meg, és azt vegyes
finanszírozásban kaptuk meg, részt kellett belőle vállalni az önkormányzatnak is, és az állam is adott
hozzájárulást. Eddig is tulajdonképpen ez volt, mert a normatíva soha nem volt elég a feladat ellátásához.
De most azzal, hogy a költségeket meghatározták, valamivel konkrétabbá és korrektebbé kezd válni a
finanszírozási mód, jobban lehet tervezni, ha tudjuk, hogy milyen az a rész, amit nekünk kell vállalni. Ezzel
és még a korábbi évben felhalmozott 650M forintos folyószámla hitellel indultunk az idei évnek.
A múlt évben jelentős fejlesztések zajlottak le, ehhez képest az év során a végrehajtást nagyon
eredményesnek lehet minősíteni. Már amikor a költségvetést csináltuk, azt lehetett látni, hogy a feladat
csökkenés fokozatosan megszünteti azt a működési hiányt, amivel minden évben küszködtünk. Az elmúlt
évben 150M forint volt a működés területén, ami hiányként mutatkozott, 2011-ben ez még 650M forint
volt. Az év során kialakultak azok a keretek, melyek meghatározták, hogy mi az állam, és mi az
önkormányzat feladata, és az év közepére megtörténtek azok a megállapodások is, melyek alapján együtt
tudunk működni részben a járási hivatalokkal, részben a tankerületekkel.
Az év során történtek finomítások a feladat finanszírozásban is, a tapasztalatok megmutatták, hogy hol
vannak égető problémák, és az állam próbálta ezt differenciáltan kiegészíteni. Tavaly még működött az
ÖNHIKI rendszer, és bizonyos problémákat ott kezeltek.
A működés kapcsán, a finanszírozás tekintetében új előírás volt, hogy év végére nem lehetett működési
hitelünk. Nagy kérdés volt, hogy a 640M forintos induló működési hiánnyal, és a 150M forintos előzetesen
kalkulált hitellel hogyan tudunk az év végére nullás költségvetést csinálni. Ebben volt a legnagyobb
jelentősége az önkormányzatok adósságrendezésének, melynek első szakasza az elmúlt évben lezajlott,
és ennek keretében önkormányzatunk 500M forintos adósságtól szabadult meg, ez döntően működési

hitel volt. Így a 800M forintból 500M forint sorsa külső segítséggel rendeződött, a fennmaradó részre - ami
hangsúlyoznám, hogy a korábbi évekből felhalmozott hitel volt - pedig 200M forint adósságmegújító hitelt
vettünk fel. Év végére az önkormányzatnak működési hitelállománya nem volt.
A fejlesztések vonatkozásában közel 1,5Mrd forintos nagyságrendű fejlesztés ment végbe, ami az elmúlt
évben nagyon rövid idő alatt zajlott le, Maga az előkészítés volt hosszú idő, a kivitelezés hónapok alatt
kellett, hogy megvalósuljon, és ennek finanszírozását is meg kellett oldani önerő tekintetében. Ennek
kapcsán 200M forint fejlesztési hitelt vettünk fel, ez tervezett volt. Viszont nem volt egyszerű a forrást
előteremteni, mert az önkormányzati finanszírozásból a pénzintézetek kivonultak.
Év végén még nagy pozitívum volt, hogy a 140M forintos működési támogatáson kívül önkormányzati
feladatkörben plusz 100M forintos támogatást kaptunk fejlesztésre. Ezzel az idén tudunk majd számolni.
A működés és fejlesztés eredményeként az elmúlt évet pénzmaradvány vonatkozásában a korábbi
évektől eltérően jelentős pozitívummal, mintegy 800M forint plusszal zártuk. Ebben benne vannak az
áthúzódó feladatok, benne vannak azok a fejlesztésre kapott pénzeszközök, előlegek, melyek csak adott
célra használhatók fel, és benne vannak azok az évközi megtakarítások, feladatelhalasztások, melyek a
jövő évben jelentkeznek.
Kedvező helyzetből tudtuk indítani a 2014. évet az által, hogy nem nyomaszt a hitel visszafizetési
kötelezettség, és az óriási hitelállomány, és ez lehetőséget ad arra, hogy a korábban elmaradt feladatokra
tudjunk koncentrálni.
Az önkormányzati vagyon kapcsán, az év során voltak ingyenes vagyon átvételek, ebben elsősorban a
vízi közmű rendszernek a törvény általi átvétele volt jelentős, ez 600M forintos összeg volt, továbbá
megkaptuk a 2012-ben lezárt PPP konstrukcióban épített Szent Györgyi Gimnázium tornatermét, mely
térítésmentesen az önkormányzat a vagyonába került. A feladatváltozások - mint például, az oktatás
szakmai irányítása nem hozzánk tartozik - nem jártak vagyonátadással, tehát a vagyon továbbra is
megmaradt önkormányzati vagyon. Nyilván a fejlesztés eredménye pluszba megjelenik, összességben
mintegy 1,6Mrd forintos vagyonnövekedés történt. Mindemellett az összes hitel állományunk 300M
forinttal csökkent. Így tudtuk lezárni a tavalyi évet, és sikeresen levezényelni az egész változási
folyamatot. Idén talán annyival könnyebb, hogy van némi tapasztalatunk az intézmények
működtetésében, kialakultak a megfelelő szervezeti formák. Úgy gondolom, hogy a múlt év nagyon
jelentős előrelépést jelentett az önkormányzat számára anyagi, pénzügyi szempontból.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen!
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
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 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2014.(IV.24.) határozata

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester valamint dr Varga Andrea jegyző
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2014.(IV.24.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 8. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
tetőtér 8. szám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra önkormányzati
fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó feladatok
ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához szükséges intézkedések
megtételére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a pályázati
felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2014. május 12.
Medvácz Lajos polgármester

4.) Előterjesztés a szkíta emlékmű elhelyezésére szolgáló terület kijelölésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2014.(IV.24.) határozata
a szkíta emlékmű elhelyezésére szolgáló
terület kijelöléséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a ”Kérdőjel” Hobbi
Egyesület (Balassagyarmat, Mikszáth K. út 29.) Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában
lévő 015/1 hrsz-ú ingatlanon a kamion parkoló mellet lévő a határozat mellékletét képező
helyszínrajzon jelölt -1 m2- területen fából faragott 15x15x250 cm emlékoszlopot helyezzen el az
alábbiak szerint:
a)
az emlékmű elhelyezésének költsége, gondozása, karbantartása a ”Kérdőjel” Hobbi
Egyesületet terhelik,
b)
az emlékmű elhelyezése a közlekedés biztonságát (gépjármű és gyalogos forgalmat)
nem zavarhatja, akadályozhatja,
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2014. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van vélemény, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2014.(IV.24.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:


A közbeszerzési terv a következő II.4. és III.2. pontokkal egészül ki:

Városi Képtár
épületének felújítása
Kbt. III. Rész szerinti
II.4. Városi Képtár felújítása
348 m2, Szabadtéri
eljárásrend, Hirdetmény
és Szabadtéri Színpad
Színpad kiszolgáló
közzététele nélkül indított
felújítása
helyiség építése 146
eljárás részajánlattételi
m2, Szabadtéri Színpad
lehetőséggel
kerítés felújítása 183 m,

2014.
május

2015.
március

ingatlanvagyon:kb.7
milliárd Ft
Kbt. III. Rész szerinti
2014. július
III.2. Balassagyarmat Város
berendezések: kb. 470
eljárásrend,
2014.
1-től
Önkormányzata vagyonának
millió Ft
Hirdetmény közzététele július 1. határozatlan
biztosítása
készletek. kb. 12,5
nélkül indított eljárás
időre
millió Ft

2.

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

Határidő: 2014. április 24.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kábelgyári út és Algőver utca közötti összekötő út
létesítéséhez szükséges területrendezéssel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2014.(IV.24.) határozata
A Balassagyarmat, Kábelgyári út és Algőver utca közötti összekötő út létesítéséhez szükséges
területrendezéssel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Balassagyarmat, Déli elkerülő útnak a 3161/12 hrsz-ú földrészlet érintő kb. 1.800 m2 nagyságú
területének tulajdonjoga területcserével kerüljön megszerzésre a jelenlegi tulajdonostól.
A Képviselő-testület csereként felajánlja az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat,
2635/9, 2635/10, 2635/11 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű földrészleteket.
A 3161/12 hrsz-ú földrészletből az út kialakításához szükséges kb. 1.800 m2 területű erdő és szántó
művelési ágban szereplő földterületek művelésből történő kivonásával-, a területrendezéssel-, illetve
a tulajdonjogok rendezésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat magára vállalja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összekötő útnak a 3162/2 hrsz-ú földrészleten
áthaladó szakaszára vonatkozóan szolgalmi jogi megállapodást kössön a Prysmian MKM Magyar
Kábelművek Kft-vel és a Magyar Állam Vasutak Zrt-vel.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összekötő út létesítésével érintett földterületek
rendezésével kapcsolatosan az 1. és 2. pontban foglaltak teljesülése érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről 2014. szeptember 30-ig tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

7.) Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnáziumot, valamint a Kiss Árpád Általános Iskolát és
tagiskoláit érintő átszervezés véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a napirendi pont kapcsán.
Csach Gábor alpolgármester: A bizottsági ülésen merültek fel kérdések. A Klik által fenntartott
intézményekben a pedagógiai szakszolgálaton belül az ellátás folyamatos volt, egyedül a
gyógytestnevelés tekintetében volt az általános iskolákban és az óvodákban pár hónapos szünet. Az
oktatási iskoláknál a Klik idén februártól folyamatosan biztosítja a gyógytestnevelést, tehát a köznevelési
intézményekben február óta működik a teljes intézményhálózatban, az óvodákban kapacitás hiányra
hivatkozva nem működött ez a tevékenység. Viszont az új kormányrendelet és egy miniszteri rendelet
szerint ez kötelezettsége a pedagógiai szakszolgálatnak, úgyhogy a héten kezdeményeztük ennek a
feladatnak az ellátására a jogszabály alapján az intézményt.
Reményeink szerint májustól az óvodákban is biztosított lesz a gyógytestnevelés. Egyébként az

átszervezés lényege technikai jelegű, ami a gyógytestnevelésre vonatkozik. Ami viszont fontos a hely
köznevelés tekintetében, hogy a 3 általános iskola újra önállósul, tehát az új tanévtől a 2006-ban
kényszerből összevont általános iskolák újra 3 önálló általános iskolaként fognak működni.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2014.(IV.24.) határozata
Balassi Bálint Gimnázium ( pedagógiai szakszolgálati feladat (gyógytestnevelés) törlése ) tárgyú
átszervezés véleményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Balassi Bálint Gimnáziumot érintő - pedagógiai szakszolgálati feladat törlése tárgyú átszervezés vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg:
A képviselő – testület az átszervezést támogatja
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. április 30.
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen
és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2014.(IV.24.) határozata
Kiss Árpád Általános Iskola ( a pedagógiai szakszolgálati feladat törlése)
tárgyú átszervezés véleményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola - a pedagógiai szakszolgálati feladat törlése - tárgyú átszervezés vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg:
A képviselő – testület az átszervezést támogatja.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. április 30.
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen
és 1 nem szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2014.(IV.24.) határozata
Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája ( a pedagógiai szakszolgálati feladat –
fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése)
tárgyú átszervezés véleményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája ( a pedagógiai szakszolgálati feladat
– fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése) - tárgyú - átszervezés vonatkozásában az alábbi
véleményt fogalmazza meg:
A képviselő – testület az átszervezést támogatja.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. április 30.
A polgármester szavazásra bocsátja a negyedik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen
és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2014.(IV.24.) határozata
Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája ( a pedagógiai szakszolgálati feladat –
fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése)
tárgyú átszervezés véleményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája ( a pedagógiai szakszolgálati feladat
– fejlesztő nevelés, gyógytestnevelés - törlése) - tárgyú - átszervezés vonatkozásában az alábbi
véleményt fogalmazza meg:
A képviselő – testület az átszervezést támogatja.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. április 30.
A polgármester szavazásra bocsátja az ötödik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és
1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2014.(IV.24.) határozata
Kiss Árpád Általános Iskola ( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás ( tanulmányi, sport- és
tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása) feladat - törlése)
tárgyú átszervezés véleményezéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola ( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás ( tanulmányi, sport- és
tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása) feladat - törlése) - tárgyú - átszervezés
vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg:
A képviselő – testület az átszervezést támogatja.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. április 30.
A polgármester szavazásra bocsátja a hatodik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és
1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2014.(IV.24.) határozata
Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája ( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás (
tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása ) feladat törlése)
tárgyú átszervezés véleményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája ( a pedagógiai – szakmai
szolgáltatás ( tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása ) feladat
törlése) tárgyú - átszervezés vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg:
A képviselő – testület az átszervezést támogatja.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. április 30.
A polgármester szavazásra bocsátja a hetedik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és
1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2014.(IV.24.) határozata
Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás (
tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása ) feladat törlése)
tárgyú átszervezés véleményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskolája ( a pedagógiai – szakmai szolgáltatás
( tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása) feladat - törlése) tárgyú - átszervezés vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg:
A képviselő – testület az átszervezést támogatja.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. április 30.
A polgármester szavazásra bocsátja a nyolcadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen
és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2014.(IV.24.) határozata
Kiss Árpád Általános Iskola átalakítása szétválással, kiválással tárgyú átszervezés
véleményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Kiss Árpád Általános Iskola átalakítása szétválással, kiválással tárgyú átszervezés
vonatkozásában az alábbi véleményt fogalmazza meg:
A képviselő – testület az átszervezést támogatja.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. április 30.
8.) Előterjesztés Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása „Városi épített
örökség megőrzése” valamint a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése tárgyú
pályázati felhívások benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, vélemény a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Csach Gábor alpolgármester: Kiegészíteném néhány gondolattal. Norvég alap pályázatáról van szó,
mindkét pályázati célról döntött a Képviselő-testület, amikor a 76 fejlesztési projektet tartalmazó
koncepcióról döntött. Most kettőre nyílik lehetőség a norvég alap támogatásával. Nemcsak a Madách
szobor környéke, hanem a vármegyeháza teljes homlokzati megújításáról van szó. Itt szeretném
megjegyezni, hogy májusban a nemzeti örökségi helyszín emlékére egy sztélé avatásra is sor kerül a
vármegyeházánál, mely történelmi emlékhely. A másik cél - mely szintén régi terve a városnak - a Vár
utca végén az egykori balassagyarmati középkori vár helyreállítása nagyjából egy emeleti szintig, és itt
szintén sor kerülhet az északi városrészhez csatlakozó rekreációs helyszínként a rekonstrukcióra.
Még egy pályázatról szeretnék tájékoztatást adni. A belügyminisztériumnak nyílt közbiztonsági pályázata,
melynek a héten volt a beadási határideje. Az értékhatár alapján polgármesteri hatáskörű pályázatról van
szó, és ennek keretében 23 kamerára pályáztunk, mely a városból kimenő utak rendszámfelismerő
kameráit is magában foglalja.
Most aktuálisan ez a 3 pályázat van, ami a város fejlesztését szolgálja.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
62/2014.(IV.24.) határozata
a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása „Városi épített örökség megőrzése”
tárgyú pályázat benyújtásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok keretében kiírt a Kulturális és természeti örökség megőrzése és
megújítása „Városi épített örökség megőrzése” tárgyú pályázati felhívásra maximum 15 millió forintos
önerővel, 95%-os támogatottsággal pályázat kerüljön benyújtásra.
.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek
szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 21.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK
63/2014.(IV.24.) határozata
a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása „Vidéki épített örökség megőrzése”
tárgyú pályázat benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok keretében kiírt a Kulturális és természeti örökség megőrzése és
megújítása „Vidéki épített örökség megőrzése” tárgyú pályázati felhívásra maximum 10 millió forintos
önerővel, 95%-os támogatottsággal pályázat kerüljön benyújtásra.
.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek
szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 21.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
9.) Előterjesztés a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás felhasználásáról szóló
2/2014.(I.10.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Pulay László: Kérném rögzíteni, hogy feltétlenül folyamatban maradjon az elkerülő út, mert a belvárosi
utak nem bírják, minél előbb kerüljön megépítésre, ne maradjon el semmiképp az út építése.
Medvácz Lajos polgármester: Már döntöttünk erről, és e tekintetben a tervezés is elindult, továbbá a pénz
is el van különítve az út építésére. Meg fog valósulni az elkerülő út.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2014.(IV.24.) határozata
a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás felhasználása módosításának
kezdeményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Belügyminisztérium
BMÖGF/1072/2013 számú levelében foglaltak alapján megítélt 100 M forint támogatást
vonatkozásában megkötött szerződés módosítását kezdeményezi az alábbi tartalommal:

-Iparterület elérhetőségét biztosító elkerülő út 1. ütemének megvalósítása
Déli belső elkerülő út I. ütemének tervezése, eljárási díjak, hatósági engedélyek 5.000 E Ft
Kivitelezési munkák 45.000 E Ft helyett
Gazdasági terület kiváltása érdekében a Balassagyarmati Városüzemeltetési
székhelyének Szügyi u. ( 3146/5 hrsz) való költöztetésének első üteme
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést bezárja.
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