Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember
26-án 14.00 órától tartott rendes üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Huszár
Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné és
Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
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 késését
előre jelezte, Fábián Gábor és Siket Béla képviselők igazoltan vannak távol), majd megnyitja azt.
A napirendre vonatkozóan javasolnám napirendre venni az „Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41/B. földszint 1. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosítására” című napirendi pontot, mely a napirendi
pontokat követően, a zárt ülés előtt kerülne megtárgyalásra, és az „Előterjesztés ápolási díj
megszüntetésére” című napirendi pont, mely zárt ülés keretében kerülne megvitatásra. Továbbá
javasolnám a meghívóban szereplő 22. napirendi pont előre vételét, tekintve, hogy meghívott vendégünk
van a napirendi ponthoz.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény.
Dr. Csekey László: Napirend előtt szeretnék felszólalni.
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról szóló
előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja az ápolási díj megszüntetéséről szóló előterjesztés felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a 22. napirendi pont előre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:

1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága,
valamint
a
Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának
5/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2014.

évi

költségvetéséről

szóló

4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó hozzájárulás
igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokról elnevezésű, 2014. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés Hugyag Község Önkormányzatának a Fogászati Alapellátási Intézményi Társuláshoz
történő csatlakozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013-2014 évi
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) számú
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. szám alatti lakás bérleti szerződésének
meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. földszint 2. szám alatti lakás bérleti szerződésének
meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 4. szám alatti lakás lakáshasználati
szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

15.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés a Palócország Fővárosáért Közalapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázati kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
20.) Beszámoló a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás 2013-2014 évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
21.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2013-2014 évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
22.) Pályázat a Városi Sportintézmények magasabb vezetői állásának betöltésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
23.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zárt ülés
24.) Előterjesztés Eisler László méltányossági ápolási díj iránti kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
25.) Előterjesztés ápolási díj megszüntetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
26.) Előterjesztés a
„Balassagyarmat Kultúrájáért”
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa”
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért”
„Balassagyarmat Sportjáért”
„Balassagyarmat Jó Tanulója és Jó Sportolója” emlékérem”
„Balassagyarmat Közbiztonságáért”
„Balassagyarmat Egészségügyéért” és a
„Balassagyarmat Közösségéért” díjak odaítélésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
NAPIREND ELŐTT:
Medvácz Lajos polgármester köszönti Dr. Oravecz Lajosnét, a Szabó Lőrinc Iskola vezetőjét, aki ez év
decemberében a pedagógusi, vezetői pályán eltöltött 40 év után nyugdíjba vonul. Ismerteti életpályáját,
munkásságát.
Ezt követően a polgármester úr virágcsokrot és ékszert ad át az ünnepeltnek.

További szép éveket kívánunk, és természetesen továbbra is számítunk intézményvezető asszony
szakmai segítségére. További sok sikert kívánunk az életben!
Oravecz Lajosné: Megköszöni az elismerő szavakat.
Köszöni a városvezetésnek az eddigiekben nyújtott segítséget, hogy ezzel biztosították az intézmény
működését.
Kérném, hogy a továbbiakban is segítsék az iskolák munkáját, annak érdekében, hogy megfelelő
neveltetést tudjanak kapni a diákok.
Medvácz Lajos polgármester ezt követően az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról.
Dr. Csekey László: Tisztelt képviselő társaim! Tisztelt megjelentek! Ez az utolsó Képviselő-testületi ülés,
amin részt veszek. Az idén betöltöm a 68. életévet, és mivel nem kívánok 73 éves koromig képviselő
lenni, ezért nem jelentkeztem újból képviselőnek.
Nagy öröm volt, hogy 4 cikluson át segíthettem a testület munkáját. Általában az egészségüggyel tudtam
foglalkozni, a kórház és a város közötti megfelelő kapcsolatot próbáltam elősegíteni. Voltak olyan
tevékenységeim, amire máig büszke vagyok. Például annak idején amikor jött a „Bokros csomag”, és a
diákoknak tandíjat kellett fizetni, javaslatomra a város elfogadta, hogy ezt a tandíjat bizonyos
jövedelemszint alatt mindenki számára kifizeti. Fontosnak tartottam, hogy a város fiataljai minél magasabb
színvonalon tanuljanak. Többször szóltam a város külleméért, a polgári házak állapota miatt. E tekintetben
javaslatomra elfogadtunk egy támogatást arról, hogy a házak a századfordulós állapotnak megfelelően
kerüljenek felújításra. Azt remélem, hogy ezen a város a későbbiekben gondolkodni fog.
Kívánom a következő Képviselő-testületnek, hogy folytassák azokat a dolgokat tovább, amit elkezdtünk.
Javasolni szeretném továbbá, hogy Balassagyarmatnak legyen egy megfelelő városi ünnepe, én a Szent
Anna napi rendezvény kiszélesítését, „felnagyítását” javasolnám. Ezen érdemes lenne elgondolkodni, és
tovább jutni ebben az ügyben.
Mindenkinek további jó munkát kívánok, és sok sikert a Képviselő-testületnek.
Medvácz Lajos polgármester: Lesz majd egy ünnepi Képviselő-testületi ülés, amin ünnepélyes keretek
között szeretném megköszönni a képviselők munkáját, a hivatal közreműködését, ahol majd
ünnepélyesen lezárjuk ezt a ciklust.
Dr. Csekey László elnök úrnak szeretném megköszönni a munkáját, és a szakmájában, családi életében
sok sikert és jó egészséget kívánunk!
(Ezt követően Dr. Horváth László képviselő megérkezik az ülésre.)
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága, valamint a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Igazgatóság
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszönti Berecz György tűzoltó ezredest, Okolenszki Gábort tűzoltó
alezredest, Tóth Gábort tűzoltó századost.
Megkérdezi, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz.
Tóth Gábor: Jelentem, hogy a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság kapcsán jelentős
fejlesztésekről átalakulásokról lehet beszámolni. Ezek nagyrészt már megtörténtek, de kisebb részben
még jelenleg is folyamatban vannak.
A jövő hónapban befejeződik a balassagyarmati tűzoltó laktanya felújítása, ahol a balassagyarmati
tűzoltók korszerű, felújított környezetben láthatják el szolgálatukat.
Ami a legjelentősebb fejlesztés, az az őrsprogram lezárulta. 3 katasztrófavédelmi őrssel gazdagodott a
térség mentő - és tűzvédelme, mégpedig Rétságon, Bercelen és Szécsényben.
2012-ben, amikor átvettem a balassagyarmati tűzoltóság parancsnokságát, az állománytábla 69 főt
számlált, mára ez a létszám 116 főre emelkedett. A katasztrófavédelmi őrsök létszámát fel kellett tölteni.
Tehát az átalakulások egyrészt szervezeti, másrészt humán és létszámbeli változások voltak, de ingatlan

beruházások, tűzoltó technikai és gépjármű beszerzések is megvalósultak.
A katasztrófavédelmi őrsökön készenléti 24 órás szolgálatot látnak el a tűzoltók, minden nap 4-4 tűzoltó
végzi a munkát 1-1 gépjármű fecskendővel. Ezt a létszámot egyrészt a tapasztalt balassagyarmati
állományból, másrészt új felvétellel, frissen kiképzett kollegákkal kellett feltölteni.
Az állomány, amit átvettem, tapasztalt jól képzett volt, így ez nem okozott gondot, a fiatal kollegák
képzése pedig jelenleg is folyik, tehát folyamatos. Az őrsök élére őrsparancsnokok kerültek, Rétságon
Vincze Sándor alezredes, Szécsényben Mohács Gábor zászlós, Bercelen Podholoczki Erik zászlós. Az ő
kezük alatt kerültek beosztásba katasztrófavédelmi megbízottként a hivatásos tűzoltók, akik a
katasztrófavédelem megújult, integrált hatósági feladatait látják el. A beszámolóban lévő térkép mutatja,
hogy a tűzoltóság működési területe nem a közigazgatási határokhoz igazodik, hanem a legközelebbi
tűzoltóságtól való távolság és a kiérkezési idő határozza meg. Így az őrsök diszlokációjának megfelelően
a működési területünk kibővült, másrészt 4 felé osztható.
Balassagyarmat 22 településre vonul első kiérkezőként, Rétság szintén 22, Bercel 21 Szécsény pedig 18
településen érkezik ki először.
A felszereltség kapcsán példaként említeném, hogy a 2 évvel ezelőtti 2 gépjármű fecskendő helyett most
4 van. Ezzel 2-es kiemelt riasztási fokozatot tud megvalósítani.
A gépjármű park fejlesztése kapcsán a balassagyarmati tűzoltóság egy teljesen felújított Mercedes
gépjárműfecskendőt kapott, illetve egy új beszerzés keretében egy Renault fecskendőt, ami Szécsényben
lát el szolgálatot. Ezen kívül készenlétben állnak többek közt a magasból mentő szer, a létra, az
erdőtüzes gépjármű, a műszaki mentő, illetve a vízszállító szer.
Az elmúlt időszak kár- és tűzeseményei kapcsán az idei év átlagosnak mondható, kiemelkedő esetszám
nem tapasztalható. A téves jelzések számában tapasztalható csökkenés, és a szándékosan megtévesztő
jelzések száma is csökkent. Ez annak is köszönhető, hogy a szándékosan megtévesztő jelzés mindig
hatósági feljelentést illetve eljárást von maga után. Szándékosan megtévesztő jelzés 1 volt az évben.
A téves jelzésekkel szemben is fellépünk.
Amit még kiemelnék, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek beavatkozásának száma emelkedik. Az
együttműködés a tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesületek között egyre jobbnak mondható. Jelenleg
9, de az év végére várhatóan 13 önkéntes tűzoltó egyesülettel lesz együttműködési megállapodásunk. Az
önkéntes egyesületek rendszeresen részt vesznek a tűzoltóság gyakorlatain, a tűzoltóság pedig szakmai
segítséget nyújt a képzésükben. Valamennyi egyesület a 2-es kategóriába tartozik, vagyis a beavatkozást
támogatóan, a hivatásos tűzoltóság irányítása mellett vesznek részt a szakmai munkában. A tűzoltóság
ezen kívül jelentős részt vállal az önkéntes versenyek lebonyolításban, szervezésében.
Az integrált hatósági feladatrendszer átalakult. A hatósági osztály a kirendeltség-vezető irányítása alatt
működik, de a készenléti tűzoltók valamint az őrsparancsnokok, illetve a katasztrófavédelmi megbízottak a
hatósági munkát végeznek a területen.
Berecz György: Szeretném megköszönni a városvezetésnek azt, hogy az önkormányzat és az
igazgatóság területi szerve között ilyen példaértékű kapcsolatrendszer tudott kialakulni. Több mint 3,5 éve
vagyok a megyei igazgatóság vezetője, és elmondhatom, hogy mind a kirendeltség, mind a hivatásos
tűzoltó parancsnokság valamint az önkormányzat kapcsolata példaértékű.
Úgy gondolom, hogy nagyon felelősségteljes gazdálkodás és tulajdonosi szemlélet volt jellemző a
vezetésre.
Szerencsésnek tartom magam a tekintetben is, hogy nagyon magas szakmai szintű eszközparkot vettünk
át 2012-ben. Tudatosan nem lett fejlesztve maga az objektum, mert amíg az Örsprogram meg nem
valósult, addig a hivatásos tűzoltó parancsnokság kinőtte magát, alkalmatlan volt a laktanya ennek a
feladatnak az ellátásra. Azzal, hogy az őrsprogramot megvalósítottuk, a mentő tűzvédelmet közelebb
vittük az állampolgárokhoz, ez által egy teljesen új lehetőség állt fenn, a laktanya betölti a funkcióját.
A laktanya befejezése jövő hónap közepére várható, és úgy gondolom, hogy a korát meghazudtoló,
rendkívül jó állapotú, talán az egyik legszebb hivatásos tűzoltó parancsnokság lesz az országban, amely
mindenfajta igényt kielégít, és megfelelő háttérbázist fog biztosítani a kollegáimnak.
Még egyszer meg szeretném köszönni ezt a gondos gazda szemléletet, amely ezt az önkormányzatot
jellemezte. Azt külön megköszönöm, hogy itt, a Képviselő-testület előtt beszámolhatunk, mert szerencsés
helyzetben vagyunk, hiszen nagy fejlesztések mentek végbe az elmúlt 3 évben Nógrád megyében.
Jelen pillanatban a balassagyarmati kirendeltségben, az őrsprogram befejeztével nincs olyan része a
kirendeltségnek, melyet 20 percen túl érnénk el. Óriási hangsúlyt fektetünk a járási mentőszervezetekre,
az önkéntes tűzoltó egyesületekre.

Végcélunk az, hogy a hivatásosok irányításával, nagyban együttműködve a megyei önkéntesekkel, nem
lesz a megyének olyan pontja, ahol 10 percen túl kapna hivatásos mentő tűzvédelmi támogatást valamely
település.
Úgy gondolom, hogy az óriási előrelépés, hogy amióta az őrsprogram lezárult itt a kirendeltségen, 1-es
fokozatnál nagyobb káresemény nem volt. Ez mind annak köszönhető, hogy közelebb vittük a mentőtűzvédelmet az állampolgárokhoz.
Szeretném megköszönni, mindazon önkormányzatoknak, állampolgároknak, magánszemélyeknek, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy Nógrád megyében, Magyarországon egyedüliként, megvalósult az, hogy az
őrsök az önkormányzatok támogatásával, magánszemélyek finanszírozásával jöttek létre, nekünk csupán
a technikát, a felszerelést és az infrastruktúrát kellett biztosítani.
Köszönöm mindenkinek ezt a munkát. Azt vallom, hogy Nógrád megyében mindenkit ugyanazon
közbiztonsági feltételek illetnek meg.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
Köszönöm a megjelentek munkáját. Nagyon célszerűen és hasznosan jött létre ez a 4 területi egység. Az
által, hogy közelebb kerültek a településekhez az egységek, gyorsabb és eredményesebb munkát hoztak
létre.
Mindig azt kívánom a tűzoltónak, hogy legyenek készenlétben, de ne legyen munkájuk. További sikeres
munkát!
A polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2014.(IX.25.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága valamint Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójának
elfogadására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos
Tűzoltó-parancsnoksága valamint Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolóját.
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
2.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről
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.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2014. (IX.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1-8. számú
mellékleteket - elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Határidő: 2014. szeptember 30.
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán.
Csach Gábor alpolgármester: Lenne egy módosító javaslatom. A déli elkerülő útnak a közbeszerzési
eljárása kapcsán a kiviteli tervek készítésekor derült ki, hogy a becsült értéknél jelentősebb földmunkákra
van szükség. Ez a déli elkerülő út első szakasza, mely azt a célt szolgálja, hogy az ipartelep ne a Honti
utca felől legyen megközelítve, hanem a 22-es főútról közvetlenül.. Ennek folytatása a 2015-ös pályázati
szakaszban kistérségi kiemelt projektként fog megvalósulni. Úgynevezett kistérségi vezérprojekt mind a
déli iparterület fejlesztése, mind az elkerülő út folytatása.
Ennek most az első szakasza valósul meg. Reményeink szerint a sikeres közbeszerzési eljárás után
októberben indul, és a jövő tavaszra készül el. A költségvetésben 50M bekerülési költsége volt, ezt 83M
forintra javasolnám emelni a tervezési költségekkel együtt. Ennek fedezete egyrészt a 8. mellékletben a
fejlesztéseknél az eszközbeszerzések és eszközcsere sorban található. Itt a 20M forintból elvennénk 13M
forintot, tehát 7M forint maradna. A másik forrás a kereskedelmi, gazdasági telephelyfejlesztésnél van,
ennél a 75M forint 20M forinttal kerülne csökkentésre, így itt 55M forint maradna.
Eszerint ennek a plusz 33M forintnak ez a két kiadási oldal lenne a fedezete, ezzel javaslom megnövelni
az elkerülő út kiviteli költségit.
Lombos István: Ez nem kis dolog. A déli út megépítésének szükségessége nem kérdés, ha a város
hosszú távú gazdaságfejlesztési programját vesszük figyelembe. Azonban ezt megfelelően elő kell
készíteni. Ezt nem lehet úgy idehozni, hogy nincsenek a Képviselő-testület tagjai felkészítve arra, hogy a
különböző előirányzatok megváltoztatása mit jelent a város költségvetésében. Az elmondottak szerint ez
nem plusz kiadás a város költségvetésében, hanem az előirányzatok átrendezéséről van szó, de ha ez
így van, akkor ezt megfelelően elő kell készíteni.
Elnézést kérek, hogy az utolsó előtti Képviselő-testületi ülésen a felvetésem akadékoskodásnak tűnik, de
úgy gondolom ez fontosabb, nagyobb horderejű ügy annál, minthogy úgy döntsünk róla, hogy nincs
megfelelő rálátásunk, ismeretünk, felkészültségünk. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a déli elkerülő út
kapcsán, bármilyen fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztést hajlandó vagyok támogatni, de ahhoz
megfelelően fel kell készülnöm, ismernem kell a háttéranyagot, a hatástanulmányokat, és minden olyan
információval rendelkeznem kell, ami alapján nyugodt szívvel tudok igennel szavazni
Még egyszer elnézést kérek, úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 évben a konstruktív ellenzéket minden
alkalommal bizonyítani tudtam. De ha valamiben döntünk, akkor azt megfelelően készítsük elő, Az sem
probléma, ha ehhez akár egy rendkívüli Képviselő-testületi ülést kell összehívni. Ettől függetlenül
természetesen a Képviselő-testületi tagok felelőssége, hogy ma hogyan döntenek.
Csach Gábor alpolgármester: Teljesen jogos elnök úr felvetése, de ezt a gyors döntést az indokolja, hogy
ne kelljen rendkívüli ülést egy téma miatt összehívni. Természetesen minden, ezzel kapcsolatos iratot,
költségbecslést Elnök úr rendelkezésére bocsátunk.
Medvácz Lajos polgármester: Tehát a déli elkerülő út első szakasza 83M forintra módosulna, melynek
forrását az eszközbeszerzés, eszközcsere és kereskedelmi gazdasági telephelyfejlesztés előirányzat
biztosítaná.
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.03.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó
hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 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 és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2014. (IX. 25.) h a t á r o z a t a
a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó hozzájárulás
igényléséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a központi
költségvetés a települési önkormányzatnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás
ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2013. szeptember 30. napját követően hozott
döntéseikhez kapcsolódó 2013. és 2014. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez
hozzájárulásra igénylést nyújt be.
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. szeptember 27-éig pályázatot nyújt be, valamint 2 fő
köztisztviselő 1,5 álláshely megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez
igényelhető támogatásra.
2.

A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának
alakulása:
Balassagyarmati
Közös Önkormányzati
Hivatal
_______________________________________________________________________________
2014. január 1. létszám (fő)
56,50
2014.07.0.1 álláshely csökkentés (fő):
A változást követően
kialakult létszám 2014.10.01. (fő:)
2014 .III. ütemben pályázható
létszám (álláshely):

4,50
52,00
1,50

3. Az összesített létszám alakulása:
2014. 01. 01.
Önkormányzat

2014.10.01.

és intézményei összesen:

433,88 fő

429,38 fő

4.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a települési
önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet alapján e foglalkoztatottak után támogatásban nem
részesült.

5.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken a foglalkoztatottak - jogviszonyban, vagy
munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzat
által alapított más költségvetési szervnél az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség

6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított költségvetési szervek
közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a
felmentéssel, vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.
7. A határozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek megszüntetését is
jelenti, melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok
ezt indokolttá teszik.
8. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2014. szeptember 27.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

5.) Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokról elnevezésű, 2014. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2014.(IX. 25.) határozata
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról elnevezésű, 2014. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú melléklet 1.IV. pontja, valamint a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról
szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a rendkívüli önkormányzati támogatást
szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatásra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

6.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottságnak van egy módosító javaslata a rendelet tervezet kapcsán.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatban.
Zolnyánszki Zsolt: Annyi volt a módosítás, hogy a közművelődési intézmények finanszírozását a már jól
bevált gyakorlat alapján szövegeztük meg. Ahogy a jegyzőasszonnyal megfogalmaztuk a bizottsági
ülésen, rendben van.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az Oktatási, Ifjúsági,
Sport és Művelődési Bizottság módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete
a Balassagyarmat Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7.) Előterjesztés Hugyag Község Önkormányzatának a Fogászati Alapellátási Intézményi
Társuláshoz történő csatlakozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés a
napirendi ponttal kapcsolatban. Az Egészségügy és Szociális bizottság 1 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett
nem foglalt állást, és egyhangú 4 igen szavazattal kéri a Bizottság, hogy a Képviselő-testületi ülésen a
képviselők kapjanak arra vonatkozóan tájékoztatást, hogy Hugyagnak az új társulás felé van-e fennálló
tartozása.
Polgármester urat felhívtam, és tudomásom szerint nincs.
Juhászné Gajzinger Ágnes: Jelenleg valóban nincs tartozása Hugyagnak, minden tartozást behajtással
tudtunk beszedni, önkéntes fizetés, amíg társulási tag volt, nem történt Hugyag esetében.
Úgy tudom, hogy jelenleg Szécsényben van ellátva a fogászati szolgáltatás. Próbáltunk hozzávetőleges
számítást csinálni, hogy az esetleges csatlakozás a finanszírozást hogyan fogja érinteni. A mi esetünkben
egy körzetnél van, ahol körülbelül 100 fő fér még el a degresszivitás eléréséig, mert kettőnél már így is
elértük a maximális lakosságszámot, és onnantól fogva degresszíven finanszíroznak. Azt tudtuk
kitudakolni, hogy ha az ottani ellátotti szokások is hasonlóak, akkor körülbelül havonta 25-30e forint fix
finanszírozási többlet, illetve 30-40e forint közötti teljesítménytöbblet várható, ami éves szinten 800e forint
többlet társadalombiztosítási bevételt eredményez, amiből természetesen lejön a szükséges
anyagbeszerzés.
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztés összefügg a következő napirendi ponttal, ami a fogászati
társulás beszámolója. Annak idején, amikor megalakult a társulás, 9 település volt benne, ma 3 település
van a társulásban. Amikor Hugyag kivált, át kellett szervezni a körzeteket. 5 körzet van Balassagyarmaton
a fogorvosi alapellátás tekintetében, és sajnos egy körzetben Dr. Lukács Beáta doktornő rövid távra
vállalta el a körzetet, reméljük, hogy hosszabb távra is el fogja vállalni. Hugyag csatlakozásával át kell
szervezni a körzetet, hiszen a csatlakozó települések lakosságszámával megemelkedik az ellátandóak
száma, és ez a degresszivitást is érinti. Ha egy adott körzetben több beteg van, mint amennyit az állam
előír, akkor csökkentik bizonyos százalékban a támogatást. Ez érzékenyen érinthet bizonyos körzeteket.
Próbáltam tájékozódni, hogy miért akar változtatni Hugyag. Erre nem igazán kaptam megfelelő választ.

Hugyagnak pénzügyi problémái nem voltak, Szécsénynek fizettek. Most nem tartanám jó ötletnek, hogy
újra felborítsuk ezt a rendszert. Természetesen van bizonyos plusz jövedelme a társulásnak a normatív
támogatásból adódóan, de ez az újabb eszközbeszerzéseket gyógyszerbeszerzéseket fogja fedezni.
Plusz jövedelmünk nem származna a csatlakozással. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne
csatlakozzon egy település, de ezt a vándorlást nem igazán látom jónak, és ráadásul felboríthatja
körzeteink rendszerét.
Én most nem javasolnám, hogy ezt a rendszert megváltoztassuk.
Dr. Csekey László: Polgármester úr elmondta az érveket. A csatlakozási szándékban valóban van anyagi
érv, viszont ez azt jelentené, hogy a degresszió miatt az itteni fogorvosok rosszul járnának. Másrészt azt
gondolom, hogy ha valaki el akart menni, akkor nem kellene engedni, hogy visszajöjjön, és nem kellene
felborítani a fogorvosi ellátás körzeteit. Így is nehezen tudunk fogorvost szerezni. Az lenne a legjobb, ha
privatizálható lenne, de erre nincs jelentkező, nem akarják privatizálni. Pedig ez lenne a valódi megoldás.
Lombos István: Az lenne a kérdésem, hogy ennek a döntésnek van valami határideje, hogy ez most
került ide a Képviselő testület elé.
Ezt körül kell járni, meg kell tudni, hogy milyen szakmai feltételrendszert kell teremteni, ami az ellátás
színvonalát nem rontja, továbbá, hogy milyen olyan anyagi körülményeket, finanszírozási feltéteket kell
teremteni, ami hozzájárulhatnak esetleg a fogászati ellátó rendszernek a további viteléhez.
Ha ez olyan nagyságrendű plusz bevételt jelent, hogy ez számít a fenntarthatóságának, akkor
gondolkodjunk el rajta. Ha nem árt a szakmai ellátó rendszer színvonalának, akkor is fontolóra kell venni.
Ha viszont árt, és ha ez anyagilag nem előnyös a társulásnak, akkor úgy gondolom, hogy nem kell ezzel
foglakozni.
Azért kérdeztem, hogy van-e jogvesztő határidő a döntés tekintetében, mert tudjuk, hogy választások
lesznek, és így Hugyagon is változhat az önkormányzat összetétele, és lehet, hogy nagyobb fizetési
fegyelem, jobb fizetési gyakorlat fog megvalósulni a későbbiekben. Amennyiben a határidő nem
befolyásoló tényező, később visszatérhetnénk erre a kérdésre.
dr. Varga Andrea jegyző: Hugyag augusztusban jelezte csatlakozási szándékát, és ebben a kérelmében
szeptember 1. napját jelölte meg, hogy ezzel a határidővel szeretne csatlakozni a társuláshoz. Az akkor
nyitva álló pár hét nem volt elegendő a döntéshez, nemcsak azért, mert mindhárom településnek dönteni
kell erről, hanem azért sem mert egészségügyi tevékenység lévén működési engedélyek, OEP
engedélyek módosítására van szükség ehhez.
Tájékoztattuk a hugyagi polgármester urat, hogy ha hozzá is járul a 3 település, akkor a reális esély a
csatlakozásra az 2015. január 1. Tehát az időpont ilyen tekintetben nem mérvadó. Ami viszont fontos,
hogy mindhárom Képviselő-testületnek dönteni kell, mindháromnak jóvá kell hagyni a csatlakozást.
Patvarc egyébként nem támogatja a csatlakozást, erről tegnap született döntés, és ennek az eddigi nem
fizetési gyakorlat az indoka.
Hugyag nincs ellátatlanul jelenleg, Szécsényben tudnak fogorvosi ellátást igénybe venni.
A polgármester úr tájékoztatása szerint Balassagyarmatra inkább a több éve fennálló gyakorlat alapján
jönnének, hiszen az emberek inkább ide kötődnek, akár a munka, akár bármilyen más szolgáltatás okán.
Ezért szeretnének Balassagyarmathoz tartozni. Ettől függetlenül lehetőség van arra, hogy később újra
napirendre kerüljön.
Medvácz Lajos: Egy társulásba való belépés nem annyira gyors és egyszerű.
Dr. Horváth László: Egyetértek polgármester úrral és Dr. Csekey László elnök úrral. Akármilyen
számítást is csinálunk mostanában, az rövid és középtávon sem lesz mérvadó, mert gyógyszerárak és
egyéb költségek emelkedése miatt itt nyereség nem várható. A másik, hogy Hugyag már egyszer
elveszítette a becsültét.
Nem akartam most felhozni ezt a témát, de el kell, hogy mondjam személyes érintettség folytán. Az
általános orvosi ügyelet kapcsán Balassagyarmat megérdemelné, hogy normális ellátást kapjon. Halottam
a polgároktól, és saját tapasztalatom is volt, hogy a 6. hívásnál veszik fel a telefont Salgótarjánban. Nem
tudták, hogy hol van a Bartha Elemér utca, és azt sem, hogy melyik orvos van ügyeletben
Balassagyarmaton. Városunk annyit megérdemelne, hogy saját call-centere legyen, és ne Salgótarjánnak
legyen kiszolgáltatva, és, hogy ez a szolgáltatás normálisan működjön. Mert mi van akkor, ha közben

haláleset történik!
Medvácz Lajos polgármester. Köszönjük az észrevételt.
Először az „A” alternatíváról fogunk szavazni.
A polgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja az „A” alternatíva szerinti
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2014.(IX.25.) határozata
Hugyag Község Önkormányzatának a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi
Társulásba való felvételi kérelmének elbírálásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hugyag Község Önkormányzatának a
Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulásba való csatlakozási kérelmét elutasítja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. szeptember 30.
Medvácz Lajos polgármester

8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013-2014 évi
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
ehhez a társ települései hozzájárulnak anyagilag.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2014. (IX.25.) határozata
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013 – 2014 évi beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013 – 2014 évi beszámolóját.
9.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés,
hozzászólás a napirendi ponthoz.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2014.(IX.25.) határozata
a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Madách Imre Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának Pénzkezelési szabályzat c. (7. számú) mellékletét az alábbiak
szerint módosítja:
„PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Madách Imre Városi Könyvtár önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az intézmény
pénzügyi-gazdasági, fizikai támogató tevékenységét a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet végzi
(továbbiakban GAMESZ).
A gazdasági tevékenységhez a Madách Imre Városi Könyvtár 11741017-16779945 számú intézményi
gazdálkodási bankszámlát használja.
A számlavezető pénzintézet: OTP Nyrt., Balassagyarmati Fiók
Címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 44/46.
Adóhatósági azonosítószám: 16779945-1-12
Utalványozás:
Bárminemű kifizetés utalványozására, szakmai teljesítés igazolására az igazgató jogosult, ellenjegyző a
GAMESZ igazgatója, illetve gazdasági vezetője.
Előlegfelvétel:
A tervezhető kiadásokhoz elszámolási előleget a GAMESZ pénztárából kell felvenni.
A készpénzfelvételi szándékot, a felvételt megelőzően jelezni kell a GAMESZ gazdasági vezetőjének és a
pénztárosának.
Elszámolási határidő egy hónap.
Felelős: ügyviteli alkalmazott
Számlaadás:
A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer lehetőséget biztosít a könyvtárban szükséges pénztári funkciók
ellátására, ezért az intézmény 2013. november 4-től ennek használatával tesz eleget számlaadási
kötelezettségének. A CIRC modul pénztár menüpontja segítségével a könyvtár munkatársai elkészítik a
beiratkozási, késedelmi és egyéb térítési díjak befizetéséhez szükséges pénztárbizonylatokat. Számla
készül:
1. a könyvtári rendszerben keletkezett olvasói tartozások rendezéséről,
2. közvetlenül a pénztári modulban keletkező befizetésekről – ebben az esetben a számla tételeihez
nem tartozik tartozás a könyvtári rendszerben.
Ha a vevő a könyvtár olvasója, a számla kitöltéséhez a rendszerben tárolt adatokat használjuk. Azon
vevőinktől, akik nem tagjai könyvtárunknak a számlaadáshoz szükséges személyes adatokat elkérjük. Ez
esetben ki kell tölteni a névre és címre vonatkozó kötelező adatmezőket. Mentéssel a számla sorszámot
kap, ezután nyomtatás készül róla két példányban – az eredeti a vevőé, a másolat a könyvtáré.
Műszak végén történik a napi forgalom lekérdezése, a kasszában lévő pénz és a számlák ellenőrzése,
majd elzárása a kijelölt helyre.
Hetente egy meghatározott napon kerül sor a pénztárzárásra, mely során a rendszer kinyomtatja a
legutóbbi pénztárzárás óta lezajlott pénzmozgásokat napi bontásban, számlatétel-típusonként
összegezve. A pénztárzárást a rendszergazda végzi. Az ügyviteli alkalmazott készíti el a heti bevételről az
összesítőt, majd leadja a pénzt a számlamásolatokkal együtt a GAMESZ házipénztárába.

A kinyomtatott zárások és a hozzájuk tartozó, befizetésről szóló pénztárbizonylatok őrzése – a hatályos
jogszabályok által meghatározott határidőig – az ügyviteli irodában történik.
A számítógépes rendszer meghibásodása és áramszünet esetén a számlaadási kötelezettséget kézi úton
előállított számlával kell teljesíteni.
Pénzkezelés a Helytörténeti Gyűjteményben:
A honismereti köri tagdíj befizetéséről számlát állít ki a Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa. Ennek
összegét zárt kazettában tartja, majd eljuttatja az anyaintézménybe, ahol az ügyviteli alkalmazott befizeti
a GAMESZ pénztárába.
Számlák és nyugták nyilvántartása:
A szigorú elszámolású számlák nyilvántartásáról, hitelesítéséről a GAMESZ pénztárosa, a betelt
nyomtatványok leadásáról (vissza a GAMESZ pénztárába) pedig a könyvtár ügyviteli dolgozója
gondoskodik.”
2. A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kiss-Mohai Orsolya igazgató
Határidő: 2014. szeptember 30.
10.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés,
hozzászólás a napirendi ponthoz.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2014.(IX.25.) határozata
a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koplányi Zsolt egyéni vállalkozóval a
Balassagyarmat, Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú 244 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés az alábbi feltételekkel hosszabbítható meg:
a)a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2014. év október hó 1. napjától 2016. év
szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b)a helyiség bérleti díj összege: 1.886.340.-Ft/év + áfa,
c) a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.)
rendeletben foglaltak szerint,
d)a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét -a bérleti szerződés megkötésétől
számított- hat havi egyenlő részletben köteles a Bérlő megfizetni,
e)a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizeti,
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre: 2014. szeptember 30.

12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. szám alatti lakás bérleti
szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés, hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2014. (IX.25.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
I. emelet 6. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást Hrubecs
Gábor Pál (sz.: Balassagyarmat, 1976.; an.: Nagy Katalin) pályamunkás (Városi
Sportintézmények) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 2014. augusztus 1-től
kezdődően 2015. július 31-ig, ezen belül a Városi Sportintézményeknél fennálló
munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2014. október 5.
A szerződés megkötésére: 2014. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. földszint 2. szám alatti lakás bérleti
szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás, kiegészítés, hiányában szavazásra bocsátja a határozati

javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2014.(IX.27.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 2. ajtószám alatti
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
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 bérleti szerződését határozott időre 2014. szeptember 1. napjától 2015. május 31.
napjáig – költségelven – meghosszabbítja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre:
2014. október 5.
a szerződés megkötésére:
2014. október 15.
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 4. szám alatti lakás lakáshasználati
szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A” alternatíva szerinti
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2014. (IX. 25.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sasvári István (sz: Salgótarján,
1982.; an: Oláh Erzsébet) és Sasvári Istvánné (sz.: Mátyás Katalin; Salgótarján, 1982.; an.: Baranyi
Rozália) részére a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 4. szám alatti 36 m2 alapterületű
komfortos komfortfokozatú lakás lakáshasználati szerződését 2014. október 1. napjától kezdődően
2015. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja, azzal a feltétellel, hogy a lakás állapotával
kapcsolatban az Önkormányzat felé semmiféle költségtérítési igénnyel nem élhetnek.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére: 2014. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

15.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 18. I. emelet 1. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Tájékoztat a Pénzügyi Bizottság módosító
javaslatáról. Ezzel módosító javaslattal teljesen egyetértek. ez nagy problémát jelent, hiszen amikor az
önkormányzat, mint tulajdonos megkérdezi a tartozásról a szolgáltatót, nem mutatkozik készségesnek az
információszolgáltatásban.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
Zolnyánszki Zsolt: Nem első alkalommal találkozunk olyan esettel, hogy egy önkormányzati
bérleményben a bérlő közüzemi díjat halmoz fel. Ez akkor rossz, ha új bérlőt szeretnénk, hiszen meg van
kötve az önkormányzat keze, ha a bérlő nem fizeti ki a tartozást. És ezt az önkormányzat sem fizetheti ki,
nemcsak azért mert nem tud róla, hanem azért is, mert nincs szerződésben a szolgáltatóval.
Van tehát egy ex lex helyzet, ezt a helyzetet nem jól kezeli a jogszabály. Az volt az indítvány, hogy az új
Képviselő-testület foglalkozzon ezzel a témával. Akár úgy, hogy felterjesztéssel él a legfőbb törvényhozó
hatalomnál, vagy a másik eset, hogy Balla Mihály országgyűlési képviselőnk önálló képviselői
indítványban tehetné ezt meg. Egyébként a határozati javaslat elfogadást javasolnám.
Medvácz Lajos polgármester: Amennyiben tartozik valaki, és netán leszerelik a villanyórát vagy gázórát,
akkor annak felszerelése emiatt akadályba ütközik, amikor az önkormányzat szeretné azt újból bérbe
adni.
Lombos István: Szeretném egyértelműsíteni, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is Zolnyánszki Zsolt
elnök úr kezdeményezte ezt a témát, a bizottság teljesen egyetértett vele, azzal a kiegészítéssel, hogy
mindenképp törvénymódosításra van szükség. Ha az önkormányzat kezdeményezi, akkor annak hosszú
átfutási ideje van, viszont országgyűlési képviselőnk önálló képviselői indítványként adhat be
törvénymódosítást, és ez akár egyik hétről a másikra elfogadásra kerülhet. Ezért tudta bizottság ezt a
felvetést támogatni, és javasolni azt, hogy az önkormányzat minél előbb kezdeményezze a
törvénymódosítást.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen!
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
141/2014. (IX. 25.) 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. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig bérleti
szerződést köt Baranyi Gáborné (szül.: Pólya Andrea, 1966.; an.: Baranyi Magdolna), az alábbi
feltételekkel:
• közműszolgáltatások helyreállítása,
határidő:
2014. 10. 31.
• szolgáltatási szerződések megkötése határidő:
2014. 10. 31.
• fűtés helyreállítása
2014. 10. 31.
• nyílászárók, bejárati ajtó rendbetétele, mázolása
2014. 11. 30.
• belső festés:
2014. 11. 30.
• fürdőszoba helyreállítása:
2014. 12. 31.
• szobák, parkettázása, parketta felcsiszolása, lakkozása:
2015. 01. 15.
• konyha helyreállítása:
2015. 01. 31.
(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.
Határidő:

a szerződés megkötésére: 2014. október 15.
a Rákóczi u. 9. szám alatti lakás leadására: 2014. november 15.
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2015. január 31.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

16.) Előterjesztés a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Az Oktatási Ifjúsági, Sport és Művelődési,
továbbá a Pénzügy Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A bizottságok 2M forint keretösszeget
javasolnak erre a célra. Ez a következő évi költségvetésünket érinti. A bizottság javaslatát teszem fel
először szavazásra.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a bizottságok által is támogatott 2M
forint keretösszegre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslattal, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2014.(IX.25.) h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2015. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe vételével pályázatot ír ki,
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
2.000.000.- Ft-ot biztosít.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. október 1. (a pályázat közzétételére)
2014. december 08. (a pályázat elbírálására)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
17.) Előterjesztés a Palócország Fővárosáért Közalapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2014. (IX.05.) határozata
a Palócország Fővárosáért Közalapítvány támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Palócország
Közalapítvány részére 260.000 forint – azaz kettőszázhatvanezer forint támogatást nyújt.

Fővárosáért

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott közalapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2014.(IX.25.) 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.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

II.5.1 A volt Nógrád
Megyei
Mesterséges
Megtermékenyítő
Állomás épületének
felújítása,
korszerűsítése
(építési engedélyt
nem igénylő
feladatrész

Kbt. III. Rész
szerinti
eljárásrend,
2014.augusztus
Hirdetmény
közzététele nélkül
indított eljárás

II.5.2. A volt Nógrád
Megyei
Mesterséges
Megtermékenyítő
Állomás épületének

Kbt. III. Rész
szerinti
eljárásrend,
2014.szeptember 2014. november
Hirdetmény
közzététele nélkül

2014. november

felújítása,
korszerűsítése
(építési engedélyt
igénylő feladatrész
2.

indított eljárás

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

Határidő: 2014. szeptember 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
19.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázati kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2014. (IX.25.) határozata
a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázati kiírásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§- valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény 4.§ (4) bekezdésében és 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján nyilvános pályázatot ír
ki a mellékletben szereplő pályázati felhívás és pályázati kiírás közzétételével 10 éves időtartamra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázati felhívás két országos napilapban, a
Magyar Közlöny mellékletében megjelenő Hivatalos Értesítőben, helyben szokásos módon és a
honlapon történő közzétételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
20.) Beszámoló a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás 2013-2014 évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2014. (IX.25.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2013
– 2014 évi beszámolójának elfogadásáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
2013 – 2014 évi beszámolóját.
21.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2013-2014 évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2014. (IX.25.) határozata
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2013 – 2014 évi beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2013 – 2014 évi beszámolóját.
22.) Pályázat a Városi Sportintézmények magasabb vezetői állásának betöltésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a
napirendi pont kapcsán.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2014.(IX.25.)
határozata
a Városi Sportintézmények intézményvezetői állás betöltésére szóló pályázat kiírásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Városi
Sportintézmények (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) vezetésére, magasabb vezetői
megbízással, a mellékletben foglalt tartalommal.
Határidő: közzététel tekintetében 2014. október 1.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

23.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 1. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Felkéri Dr. Csekey Lászlót, az Egészségügy és
Szociális Bizottság elnökét, Huszár Pétert, a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, és Lombos Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottságok véleményét a
napirendi pontra vonatkozóan.
Dr. Csekey László: A Bizottság egyetértett az ingyenes bérlőkijelölési jog biztosításával.
Huszár Péter: A Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

Lombos István: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a lakás hasznosítását.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2014. (IX. 25.) 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:

a pályázat kiírására 2014. október 10.
Medvácz Lajos polgármester

A 24., 25. és 26. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
16/A. jegyzőkönyv tartalmazza.

K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
jegyző

