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Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 
                05-én 8.00 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey 

László, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla 
Huszár Péter, Orosz Bernadett és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Varga Andrea jegyző 
  
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és a Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítja az ülés határozatképességét, 12 főből 10 fő van jelen (Fábián Gábor és Dr. 
Horváth László képviselők igazoltan vannak távol) és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester javasolja napirendre venni a következő előterjesztéseket: 
- Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos 

döntések meghozataláról szóló 111/2014 (VI.26.) határozat módosítására 
- Előterjesztés a Szent István Király-Alapítvány támogatására 
 
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb módosító, kiegészítő javaslat van-e? 
Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 111/2014 (VI.26.) határozat 
módosításáról szóló előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Szent István Király-Alapítvány támogatására szóló 
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 

 
A mai ülés napirendje a következő: 
1)    Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 
      Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
2) Előterjesztés a tanuszoda helyszínének kijelöléséről 
      Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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3) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozataláról szóló 111/2014 (VI.26.) határozat módosítására 

     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

4) Előterjesztés a Szent István Király-Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

N a p i r e n d: 

1)    Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosítására 

      Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Lombos István: Mikor kerülhet sor a Balassi Bálint Gimnázium energetikai 
korszerűsítésére? 
 

Csach Gábor alpolgármester: Erre a pályázati kiírásra csak egy pályázat nyújtható be. 
Jövőre is lesz pályázat kiírva, lesz rá lehetőség. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
126/2014.(IX.05.) 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. 7. pontja helyébe az alábbi II.7. pont lép: 
 

II. 7.Önkormányzatok 
és intézményeik 
épületenergetikai 

fejlesztése megújuló 
energiaforrás 

hasznosításával 
kombinálva a 
konvergencia 

régiókban KEOP-2014-
4.10.0/F” című 

pályázati felhívásra a 
Rózsavölgyi Márk 

Alapfokú Művészeti 
Iskola energetikai 
korszerűsítésére . 

 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, 
Hirdetmény 

közzététele nélkül 
indított eljárás 

részajánlattételi 
lehetőséggel   

2014. 
szeptember 

2014. 
szeptember 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2014. szeptember 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
2)   Előterjesztés a tanuszoda helyszínének kijelöléséről 
      Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Kérdés vélemény? 

Lombos István: Én csak érdeklődni szeretnék, hogy volt-e szándék, érdeklődés a város 
vezetés részéről, hogy a 15 m*25 m uszoda helyett egy nagyobb 33 m-es - versenyzésre is 
alkalmas- medence épüljön? A diákoknak nagyszerű lehetőség, hogy  megtanulhatnak 
úszni, de az igazi sportba való bevonás azért inkább a versenyzés, például két iskola között 
vagy két város közötti verseny, az már komolyabb lehetőség lenne. 

Dr. Csekey László: Ellent kell, hogy mondjak, mert a 25 m rövid pályás versenyre is 
alkalmas. A 33 m arra lenne jó, hogy vízilabda pálya készüljön tehát, vízilabdázásra lenne 
alkalmas. A 33m már nem hivatalos versenyméret úszásnál. 

Lombos István: Én elfogadom, amit Főorvos Úr mond.  

Medvácz Lajos polgármester: A sportegyesület véleménye is az volt, hogy a 25 m-es 
medence mellett döntsünk. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2014. (IX.05.) határozata 

a tanuszoda helyszínének kijelölésére 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Balassagyarmaton 
megvalósuló tanuszoda– összhangban a Nemzeti Sportközpontok és Balassagyarmat 
Város Önkormányzata között, 2014. május hónapban megkötött „Együttműködési 
Megállapodás”-ban foglaltakkal - a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, Balassagyarmat 3186 hrsz-ú, 7792 m2 térmértékű, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű földrészleten kerüljön megépítésre. 

2. A beruházással kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, hozzájárulások megadásáról a 
Képviselő-testület külön határozatban rendelkezik 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy az 1. pontban foglaltak szerinti 

nyilatkozatot a Nemzeti Sportközpontok részére kiadja. 
 

Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:2014. szeptember 05. 
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3) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos 

döntések meghozataláról szóló 111/2014 (VI.26.) határozat módosításáról 
     Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Megkérném dr. Varga Andrea jegyző asszonyt, hogy 
ismertesse napirendre vett anyagot. 
 
dr. Varga Andrea: Már volt egy elfogadott határozatunk a 111/2014 számmal ebben a 3.2 
millió forint nettó összeg volt meghatározva a volt pártház  mögötti terület értéke és a 
homlokzat felújításának értéke, mint csereérték között. Tekintettel azonban arra, hogy a 
társasház nincsen az áfa hatálya alá bejelentkezve az ingatlan értékesítés vonatkozásában 
ezért náluk a nettó 3,2 millió forint az egyben a bruttó 3,2 millió forint. Ezért volt szükség a 
határozat pontosítására így a nettó érték helyett tehát bruttó 4 millió forint kerülne 
meghatározásra minden más pontja a határozatnak változatlan tartalmú maradna. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2014. (IX.05.) határozata 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozataláról szóló 111/2014 (VI.26.) határozat módosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 

Rákóczi u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 
111/2014 (VI.26.) határozata 1. pontjának második mondatát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 

     „ Felek a csere értékét egybehangzóan bruttó 4 millió forintban határozzák meg.” 

A határozat egyéb pontja változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2014. szeptember 15. 
               a felújítási munkálatok elvégzésére 2014. október 5. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
4) Előterjesztés a Szent István Király-Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2014. (IX.05.) határozata 

a Szent István Király Alapítvány támogatásáról 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István Király 
Alapítvány az Ipoly Mente Kultúrkör számára a kulturális és tudományos tevékenységeikkel 
kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 80.000.- azaz nyolcvanezer 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. szeptember 30. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
Medvácz Lajos polgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
              /: Medvácz Lajos :/      /: Dr. Varga Andrea:/ 
   polgármester       jegyző 
 
 


