
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december hó 19. 

napján 14,00 órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas 

János, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák 
Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
     Tunyoginé dr. Gajzinger Ágnes aljegyző 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
Mega György osztályvezető 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város 
polgárait.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények 
vezetői, akik az ülésen megjelentek. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 10 fő 
van jelen, Huszár Péter késését, Orosz Bernadett távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja. 
Osztályvezető úr egyéb, fontos elfoglaltsága miatt kéri, hogy a 11-15. napirendi pontok alatt felsorolt 
lakásügyek tárgyalására az 1. napirend után kerüljön sor.  
Tájékoztatja a Testületet, hogy Dobrocsi Lénárd határidőn belül írásos interpellációt nyújtott be, melynek 
megválaszolására az Egyebek napirend keretében kerül sor. 
Elmondja továbbá, hogy az Egyebek napirend keretében kerül sor a Polgárok Balassagyarmatért és a 
Palócságért Alapítvány bemutatkozására. 
Megkérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs. 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendek cseréjére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirendi pont  napirendre  vételére vonatkozó 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés egyes költségvetést előkészítő döntések meghozatalára 

a.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérére, a helyiségek bérleti díjára, a 
városi piacon fizetendő helypénzre és helyhasználati díjra vonatkozóan 

b.) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 2. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a Madách Irodalmi 
Társaság részére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4/A. földszint 7. ajtószám alatti lakás bérleti 
szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház. III. emelet 4. ajtószám alatti lakás 
lakáshasználati szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” 
emlékérem adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda 
maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés a fogyatékos személyek otthona további működtetésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

16.) Javaslat a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” Cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
odaítélésére        (Zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



17.) Javaslat a „Horváth Endre” díj odaítélésére      (Zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
18.) Egyebek 
 
Napirend előtt: 
 
Medvácz Lajos polgármester napirend előtt köszönti Pozsonyiné Stiffl Ágnes művész, alkotót, aki a 
megyében 19. alkalommal megrendezésre kerülő Nógrád Megyei (Szécsényi) Őszi Tárlaton az „Árpád-
házi Szent Erzsébet = Az adakozó Szeretet” című képével nyert díjat. Gratulálunk a díjhoz, fogadja az 
Önkormányzat elismerését. 
2014. november hó 27. napján, Keszthelyen, a Véradók napja alkalmából a Magyar Vöröskereszt által 
szervezett országos rendezvényen „Véradóbarát, emberbarát munkahely” kitüntetést kapott a 
balassagyarmati Városi Bölcsőde. A kitüntetést Borkó Edit, az intézmény vezetője vette át. 
Önkormányzatunk nevében gratulálunk, fogadja elismerésünket. (Átadja a virágokat.)  
 
Ezek után a polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, illetve 
tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).  
 
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos 
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Elmondja, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 26. § (5) bekezdése értelmében az ülésen 
tárgyalt rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, vélemény nem érkezett. 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés egyes költségvetést előkészítő döntések meghozatalára 

a.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérére, a helyiségek bérleti 
díjára, a városi piacon fizetendő helypénzre és helyhasználati díjra vonatkozóan 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet 

módosításáról 
 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
b.) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület!.A rendelet-tervezet mellékletében 
elírás történt. Az f.) pontban, a kollégiumnál a reggeli + tízórai helyesen 183.- Ft, az ebéd 273.- Ft. Az 
összesen összeg nem változik. Kérem, hogy ezekkel az összegekkel fogadja el a Testület a módosítást. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az ismertetett pontosítást, melyet a Képviselő-testület 
9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete  

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló  5/2006.(I.27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 2. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A” változat szerinti 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki 
Zsolt képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint  2. ajtószám alatti  
lakás lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. 

földszint 2. ajtószám alatti 34 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakásra 
lakáshasználati szerződést Jónás Józsefné (szül.: Gáspár Ella, 1949.; an.: Kovács Ilona) részére 
2015. január 1. napjától kezdődően, szociális alapon, 2015. december 31. napjáig 
meghosszabbítja. 

 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2015. január 9. 
 Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
. 
3.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a Madách 

Irodalmi Társaság részére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

186/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 

 a Madách Irodalmi Társaság részére  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból 13 m2 alapterületű 
helyiséget a Madách Irodalmi Társaság (6720 Szeged, Dóm tér 1-4.) részére a Madách Imrével 
kapcsolatos irodalmi, kulturális kutatási tevékenység folytatása céljából térítésmentesen használatba 
adja meghatározott időtartamra, 2015. év január hó 01. napjától 2016. év december hó 31. napjáig. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést megkösse 

és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2014. december 31. 



 
4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4/A. földszint 7. ajtószám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

187/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4/A. fsz. 7. ajtószám alatti  

lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4./A. 
fsz. 7. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakás lakásbérleti 
szerződését Csabák Péter (sz.: Balassagyarmat, 1977.; an.: Keresztes Julianna) részére költségelvű 
lakbér megfizetése mellett 2014. december 1-től kezdődően 2017. november 30-ig, 
meghosszabbítja. A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  

 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: A kiértesítésre: 2015. január 09. 
                     A szerződés megkötésére: 2015. január 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti lakásra vonatkozó 

bérleti szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 12. fsz. 1. ajtószám alatti  

lakásra vonatkozó  bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szontágh Pál út 

12. fsz. 1. ajtószám alatti 60 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés 
céljából:  

 
Dr. Frankfurter Márta (sz: Székesfehérvár; 1955. 12. 18.; an: Szentgáli Karolina) infektológus 
szakorvos, fertőző osztály osztályvezető főorvosa részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 
2014. október 1-től kezdődően 2017. szeptember 30-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - 
Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.   
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  

 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: A kiértesítésre: 2015. január 09. 
                     A szerződés megkötésére: 2015. január 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 



 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház. III. emelet 4. ajtószám alatti lakás 

lakáshasználati szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt képviselő úr nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

189/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti  

lakás lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 2. II. 
lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú 
lakásra 2014. december 1. napjától 2015. november 30. napjáig a lakáshasználati szerződést 
lakáshasználati díj ellenében - szociális alapon - meghosszabbítja Berkiné Surányi Etelkával (szül.: 
1967.; an.: Baranyi Teréz). 

 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: A kiértesítésre: 2015. január 09. 
                     A szerződés megkötésére: 2015. január 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 Dr. Varga Andrea jegyző 

     
7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Az előterjesztéshez az ülés előtt kiosztásra került egy határozati javaslat,  mely 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft átköltözése II. ütemének fedezet biztosításáról szól, 
kérem erről is döntsön a Tisztelt Képviselő-testület. 
 
Lombos István: Mennyi a teljes beruházás? 
 
Csach Gábor alpolgármester: A költségvetés legutóbbi módosításakor, a déli elkerülő úthoz 
csökkentettük ennek a költségvetési tételnek a keretét 75 millió Ft-ról 55 millió Ft-ra, számítva arra, hogy 
az engedélyes tervek úgy sem lesznek meg idén. Időközben ezek jogerőssé is váltak. Mivel márciusig 
nem lesz költségvetésünk, úgy lehet folytatni a beruházást, ha megemeljük a 2014. évi költségvetési 
tételt, ami átfutó tételként meg tud jelenni a következő évi költségvetésben. Tehát a főösszeg, a 38 és 55 
millió összege, vagyis 93 millió Ft.  
 
Lombos István: A kérdésem azért hangzott el, mert nekem erről konkrétan nem volt tudomásom. Ez az 
55 millió Ft pályázati pénz, vagy az a pénz, amit a képviselő úr szerzett a városnak? Az  15 milliós önerő 
az előírt összeg, vagy pedig általunk meghatározott összeg, ami a beruházás végső bejezéséhez 
szükséges? 
 
Csach Gábor alpolgármester: 50 millió Ft-ot nyert az önkormányzat  egyedi céltámogatásként gazdaság- 
fejlesztésre, a most keletkező összeg az, ami önerő. Ez a második üteme már a beruházásnak. Az első 
üteme pénzügyileg és műszakilag is már lezárult.  
 
Lombos István: Köszönöm szépen az információt, a kérésem csupán az lenne, hogy a kevésbé 
hozzáértők számára is érthetőbben magyarázza el az előterjesztő a jövőben az ilyen bonyolult pénzügyi 
kérdéseket. Köszönöm.  



Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

190/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft átköltözés II. ütemének 

fedezet biztosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft – Balassagyarmat, Szügyi u. 3148/5 hrsz alá való – átköltözésének II. üteméhez nettó 
38 millió forint fedezetet biztosít az alábbiak szerint: 
 
- pályázati önerőből 15 millió forint 
- városközpont fejlesztés 10 millió forint 
- áthúzódó fejlesztési feladatok 10 millió forint 
- játszóterek felújítása 3 millió forint. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron 

következő módosításakor ennek átvezetéséről gondoskodjon. 
 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

     
8.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének meghatározására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Lombos István: A következő kérdéseim lennének. Írásban megkaptuk polgármester úr tájékoztatóját, 
melyben a munkatervet négy új napirenddel javasolja kiegészíteni, melyből hármat Dobrocsi Lénárd 
képviselőtársunk, egyet pedig Pulay László képviselőtársunk javasolt. A kérdésem: A vasúttal kapcsolatos 
kérdés tárgyalása aktuális-e? A migrációval kapcsolatos napirend tárgyalása aktuális-e? 
A mezőőrök beszámolója minden évben napirenden van, tudom támogatni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Én javaslom a napirendek felvételét. A vasúttal kapcsolatos napirendet 
egyelőre írjuk be januárra, aztán ha úgy alakul a történet, lehet belőle február hónap is. Dobrocsi 
képviselő úr, elfogadható ez így? 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm, hogy támogatják a javaslataimat. A vasúttal kapcsolatos napirendet azért 
javasoltam januárra, mert decemberben már lesz egyeztetés.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a januári ülés 
napirendjének kiegészítését „A Balassagyarmati vasút helyzete és annak ellehetetlenítése a menetrend 
vonatkozásában, melyek hosszútávon a vasúti közlekedés megszűnését is eredményezhetik” című 
napirenddel, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a februári ülés napirendjének kiegészítését a „Bevándorlási és 



Állampolgársági Hivatal országos és helyi vezetőinek beszámolója a 2014. évről, a rekordokat döntő 
menekült árat hatásainak kapcsán” című napirenddel, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a márciusi ülés napirendjének kiegészítését „A balassagyarmati 
közterület-felügyelet és a mezőőrség részletes beszámolója a 2014-es évről, részletezve az intézkedések, 
tettenérések és a bírságolások statisztikai elemzésével” című napirenddel, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a márciusi ülés napirendjének kiegészítését a „Balassagyarmat 
város közvilágításának felülvizsgálata, a költségvetés függvényében történő fejlesztése” című 
napirenddel, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Huszár Péter képviselő úr megérkezett.) 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kiegészített munkatervet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

191/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: a kiértesítésre: 2014. december 31. 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 

 
9.) Előterjesztés a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” 

emlékérem adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete  
a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 

adományozásáról 
 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete  

Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
11.) Előterjesztés a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete  
a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
12.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy határidőben egy szervezet, a Nógrád Volán Zrt nyújtotta be 
pályázatát. Az N-R-A Busz Kft – bár a pályázati dokumentációt megvásárolta – a pályázatban megjelölt 
határidőig nem jelent meg, ajánlatot nem adott be, a bontási eljáráson nem vett részt. 
Javasolja a Testületnek, hogy a Nógrád Volán Zrt pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és 10 évre, a 
pályázatban foglaltaknak megfelelően kerüljön sor közszolgáltatási szerződés megkötésére a Nógrád 
Volán Zrt-vel. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

192/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló pályázat elbírálásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában, - valamint a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4.§ (4) bekezdésében és 23.§-ában kapott felhatalmazás 
alapján kiírt nyilvános pályázat nyertese a Nógrád Volán Zrt., mely szervezet évi 6 millió forintos 
önkormányzati támogatás mellett, 10 éves időtartamra biztosítja a közszolgáltatás ellátását, a 
pályázatban foglaltak szerint. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Központi 

Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a 
szavazásnál). 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1932014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  

Központi Óvoda intézmények maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi 

Óvoda maximális gyermek létszámának túllépését a 2014/2015. nevelési év december hónaptól, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) (továbbiakban: Nkt.) bekezdésben 
biztosított jogkörében eljárva, a Nkt. 4 számú melléklete rendelkezései alapján a mellékletben 
foglaltak szerint engedélyezi. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a Központi Óvoda vezetőjét 

tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmet arra, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a 
gyermeklétszámok év közbeni alakulását és amennyiben a Nkt. alapján további fenntartói engedély 
megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék be a 
fenntartóhoz. 

 
Határidő: 2014. december 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

 
14.) Előterjesztés a fogyatékos személyek otthona további működtetésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

194/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére 

 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától az 
előterjesztésben rögzített feltételekkel szerződést köt az állam képviseletében a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a Szent Erzsébet Idősek Otthonában – kötelező állami 
feladatként, állam helyett szerződéssel biztosított – fogyatékos személyek otthona feladat 
biztosítására. 

 
2) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére.  
 

Határidő: szerződés megkötésére: 2014. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 

 
15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 



Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem 
volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

195/2014.(XII.19.)    h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról  
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre 
kerülő együttműködési megállapodást. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési megállapodás 

aláírására. 
 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 dr. Varga Andrea jegyző 
 
A 16. és 17. napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek anyagát külön 
jegyzőkönyv rögzíti. 
 
18.) Egyebek 
 
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Dobrocsi Lénárd képviselő úr írásban az alábbi 
interpellációt terjesztette elő, és kérte annak jegyzőkönyvben történő rögzítését: 
„A balassagyarmati főtér rekonstrukcióban az első tervek alapján sétálóutca kialakítása volt betervezve. 
Végeredményben pedig egy 30 km/h  korlátozású útszakasz halad át a főtéren. A tervezés az odafigyelés 
hiányosságainak köszönhetően egy darab zebra sem található az egy éve átadott főtéren. Az év folyamán 
még a gyalogos átkelés lehetőségére utaló közlekedési táblák voltak megtalálhatóak, amelyek mára már 
eltűntek. A városvezetés mikorra tervezi ennek a balesetveszélyes állapotnak a megszüntetését? Addig 
amíg nem kerül felfestésre egy darab zebra sem és nem kerülnek ki a közúti figyelmeztető táblák, addig ki 
vállalja a felelősséget az önkormányzat, a kivitelező cég vagy a tervező részéről egy esetlegesen 
gyermek áldozatot is követelő baleset vonatkozásában? Tekintettel arra, hogy a főtéren a Szent Imre és a 
Mikszáth Kálmán iskola tanulói is nap mint nap veszélyeknek kitéve tudnak csak közlekedni.” 
(Az interpelláció írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tisztelt Képviselő Úr! Interpellációjára az alábbiakat válaszolom: 
Táblák és útburkolati jelek hiányában a KRESZ általános szabályai lépnek életbe. Az Ön által felvetett 
kérdésről az említett rendelet hatályos szövege szerinti 21. § (5) bekezdése azt írja, hogy a vonatkozó 
közútszakaszon a gyalogosok bárhol átmehetnek, de elsőbbségük csak az útkereszteződéseknél a 
kanyarodó járművekkel szemben van. Meggyőződésünk, és  az eltelt egy év tapasztalatai is azt 
bizonyítják, hogy a beépített közlekedésbiztonsági elemek elég biztonságot nyújtanak a szabályosan 
közlekedő gyalogosoknak. Interpellációja kapcsán intézkedtem arról, hogy a helyi sajtóban alapos 
tájékoztatást kapjon a lakosság a KRESZ vonatkozó szabályai által előírt közlekedésről a főtér 
vonatkozásában. Erről az iskolákat is tájékoztatjuk. 
Kérem Képviselő Urat, hogy az interpellációra adott válaszomat fogadja el. 
(Az interpellációra adott részletes válasz a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm Polgármester Úr, elfogadom a választ. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm a Polgárok Balassagyarmatért és Palócságért Alapítvány 
képviselőt. Kérem tegyék meg bemutatkozásukat. 
 



Dr. Czimbalmos István kuratóriumi elnök: Tisztelt Képviselő-testület!  Szeretettel köszöntök mindenkit. A 
Polgárok Balassagyarmatért és a Palócságért Alapítvány nevében jöttünk és elmondanánk, hogy 
szeretnénk a „Palóc Falvak és Városok Szövegségét” létrehozni. Csáky Pál EU parlamenti képviselőt 
kívánjuk megnyerni a jövőbeli szövetség EU képviseletére, EU-s diplomatánknak.  
A részleteket Csábi István barátom mondja el. 
 
Csábi István: - Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Felolvassa a bemutatkozó levelet.  Elmondja, hogy a 
szövetség célja, hogy ország- és megyehatároktól függetlenül, hatékonyan tudja képviselni a térség, a 
régió érdekeit, megjeleníteni és megalkotni felzárkóztatásának alapjait, megteremteni hosszú távú és 
fenntartható fejlesztésének kereteit. (A bemutatkozó levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lencsés Zsolt: Ismerteti a felvidéki kapcsolatokat. Elmondja, hogy eddig 15 város, illetve község fejezte 
azon szándékát, hogy csatlakozna ezen szövetséghez. Elmondja, hogy Csáky Pál felkérése megtörtént, 
nagy szeretettel áll az ügy mögé. Gondolkodik a jogi formáción és a lehetőségeken. Mi nagyon örülünk, 
hogy elfogadta ezt a felkérést.  
Elképzeléseink szerint a Felvidék Lévától Rimaszombatig le lesz fedve, Magyarországon a „védőbástyák” 
Hatvan, Gyöngyös és Eger lenne, és ennek a közepe lenne Balassagyarmat. 
A lehető legrövidebb időn belül el kell dönteni  ennek a jogi formációját, hogyan és miként tudunk direkt 
módon forrást teremteni az unióban, hogy ez a szövetség megvalósulhasson és működjön.  
Ez olyan történelmi pillanat, amikor Balassagyarmatnak a szerepét erősítenünk kell.  
 
Dr. Czimbalmos István kuratóriumi elnök: Köszönöm, hogy meghallgattak, Boldog, Békés Karácsonyt 
kívánok a Testület tagjainak, Balassagyarmat város polgárainak. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Úgy gondolom, semmi akadálya egy szándéknyilatkozat elfogadásának. 
Balassagyarmat városa mindig is nevezetes volt arról, hogy a civil szervezeteket támogatja, főként, ha 
azok jó kezdeményezéssel állnak elő. Mihelyst konkrét dolgokról lesz szó, majd konkrét dolgokról dönt a 
Képviselő-testület. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 10 igen szavazattal                 
– határozathozatal nélkül – kifejezi azon szándékát, miszerint egyetért azzal, hogy a Palóc Falvak és 
Városok Szövetsége létrejöjjön, illetve ezt a szövetséget elfogadják (Huszár Péter képviselő úr nem volt 
jelent a szavazásnál). 
 
Dr. Czimbalmos István kuratóriumi elnök: Köszönjük a támogatást. Nem kis feladat lesz, hatalmas 
térséget kell összefogni, bízom benne, megtaláljuk a megfelelő embereket, akik tudnak ebben segíteni. 
 
Medvácz Lajos polgármester a napirend elhangzása után mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt kíván. 
Elmondja, hogy várja a város polgárait a szombat-vasárnapi főtéri ádventi rendezvényekre, valamint a 
december utolsó óráiban, perceiben rendezett tűzijátékra. Várja a ma este 18.30 órakor kezdődő 
Karácsonyi Koncertre a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolába az érdeklődőket. Ezután elköszön a Városi 
Televízió nézőitől, megköszöni a képviselőknek az aktív részvételt és 16,00 órakor bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


