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Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt 
képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
     Tunyoginé dr. Gálik 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 9 fő 
van jelen, Fazekas János, Orosz Bernadett és Szedlák Sándor távolmaradását előre jelezte) és azt 
megnyitja.  
A napirendre vonatkozóan a következőket javasolja:  
Javasolja  
- 1. napirendi pontként, zárt ülés keretében megtárgyalásra „a Svájci – Magyar Együttműködési 

Program keretében támogatott „Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” 
című SH/3/30 azonosítási számú pályázatban foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros 
Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” 
című előterjesztést, 

- utolsó napirendként a „Javaslat a Balassagyarmati Járásbíróság ülnökének megválasztására” című 
előterjesztést. 

Javasolja továbbá, hogy az eredeti meghívó szerinti 11. számú napirendet – Előterjesztés a 
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. szám alatti lakás lakáshasználati jogviszonyának 
rendezésére címmel – a bizottságok javaslata alapján vegye le a Testület napirendről. 
 
Megkérdezi, hogy a napirendhez másnak van-e kiegészítése?  
 
Dobrocsi Lénárd: Egyebek napirend keretében kérdést szeretnék feltenni a Zöld-Híd Kft-vel 
kapcsolatosan. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az 1. napirendi pontra, illetve zárt ülésre vonatkozó 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a „Javaslat a Balassagyarmati Járásbíróság ülnökének 
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megválasztására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirend napirendre vételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a 11. napirend napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat 

város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatban 
foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  (zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) a.)  Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló megtárgyalására 

 b.) Előterjesztés parkolási közszolgáltatási szerződés megkötésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Beszámoló a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 
2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

6.) Tájékoztató Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2014. 
évi eredményeiről és működésükről 
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke 
 

7.) Előterjesztés a homlokzat-felújítás támogatásáról valamint a lakossági járdaépítési kérelmek 
elbírálásáról és annak egyes feltételeiről szóló önkormányzati rendeletek megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 

8.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés intézményi átszervezésre 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

jogviszonyának meghosszabbítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Arany J. u. 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakásra vonatkozó bérleti 

szerződés meghosszabbítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes 5123 hrsz-ú ingatlan (volt Mikszáth GSZSZ üdülő) 
hasznosítása a Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület részére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogának a 
Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

15.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

16.) Előterjesztés üzletrész átruházási és engedményezési megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

17.) Javaslat a Balassagyarmati Járásbíróság ülnökének megválasztására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

18.) Egyebek 

Napirend előtt: 

Medvácz Lajos 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: 

Az 1. napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melynek anyagát a 7/A. számú 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
2.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnest, a Hivatal Pénzügyi Osztályának 
vezetőjét. Megkérdezi, hogy a kiküldött írásos anyaghoz kíván-e szóban kiegészítést fűzni? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Köszönöm nem.  
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a 
szavazásnál). 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2015.(V.05.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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3.) a.)  Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bereczk Edit ügyvezető igazgatót. Megkérdezi, hogy a kiküldött 
írásos anyaghoz kíván-e szóban kiegészítést fűzni? 
 
Bereczk Edit ügyvezető: Köszönöm nem.  
 
Medvácz Lajos polgármester megnyitja a napirend vitáját. Kérdése, véleménye van valakinek? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Bár ez nem tartozik szorosan a napirendhez, de azért, hogy igazgató 
asszonynak ne kelljen megvárni az ülés végén az egyebek napirendet, hiszen a szemétszállítás 
tekintetében közszolgáltatóként érintett, kérdezem, hogy a Zöld-Híd Kft helyzete mennyiben befolyásolja a 
balassagyarmati hulladékszállítás helyzetét? Ha adott esetben valóban csődhelyzet lép fel a Zöld-Hídnál – 
ami számunkra azért okoz meglepetést, mert a sajtóban hallunk róla, de sem felügyelő bizottsági sem 
mérlegadatok tudatában nem vagyunk, mint tulajdonos önkormányzat, illetve a társulás tagja – a 
szemétszállítás Balassagyarmat tekintetében problémát okoz-e? Köszönöm.  
 
Bereczk Edit ügyvezető: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet. A Zöld-Híd problémája egy 
gazdasági társaság problémája. Maga a társulás rendelkezik egy vagyonnal, azon belül is 
Balassagyarmat és néhány környékbeli település pedig egy depóval, amelyet a társulás vagy a gazdasági 
társaság valamilyen módon bérel, igazából nem fizet érte. A lényeg, hogy a mi régiónk, Balassagyarmat 
és néhány település rendelkezik egy depóval. Ezen túlmenően egy közszolgáltatóval is, amely el tudja 
látni a feladatát. Én személy szerint azt gondolom, hogy nálunk ilyen probléma nincsen.  
Igazából mi nem látunk rá arra, hogy ezek valós problémák-e, milyen mélységű problémák, de az tény, 
hogy ez egy gazdasági társaságnak a problémája, a mi területünk pedig ellátott saját depóval is és 
közszolgáltatással is. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Annyit fűznék hozzá az elmondottakhoz, hogy tegnap volt a Társulásnak 
egy rendkívüli ülése, és május 11-re vagy 13-ra terveznek egy ülést (az időpont körül még zavar van). 
Mivel rendkívüli ülés volt tegnap, és számtalan olyan problémát érzékeltünk mi, a város vezetése, hogy 
írtunk egy levelet társulás elnökének, amelyben számtalan problémára hívtuk fel a figyelmet. 
Remélhetőleg erre fogunk kapni választ. Tudomásom szerint ebből idéztek a rendkívüli ülésen. Azt is 
hallomásból tudjuk, hogy határozatképtelen volt az ülés, tehát igazából nem tudtak dönteni, vagy ha 
döntöttek, akkor szabályellenesen tették. Ez majd hamarosan kiderül, ha majd elolvassuk a 
jegyzőkönyveket. Annyi bizonyos, hogy a társulás nehéz helyzetben van. Ezt Balassagyarmat városa úgy 
tudja kezelni, hogyha megnézi az adatokat, szakembereink betekintést nyerhetnek az adatokba. Én az 
ellátást azért nem tartom problémának, mert van egy 60 %-ban a tulajdonunkban lévő hulladéklerakó, a 
közszolgáltatónk stabil, a város és környékének a hulladék gyűjtése, beszállítása megoldott. Itt én nem 
látok, nem érzékelek problémát. Hogy a kerepes-ökörtelekvölgyi hulladéklerakóban és az észak-kelet 
pesti településeken mi a probléma, az szerintem majd hamarosan ki fog derülni, hiszen a társulásnak erről 
majd részletesen be kell számolni a májusi ülésen. Bízom benne, hogy ezt meg is fogják tenni.  
Érdeklődve várjuk a levelünkre a választ.  
Azt még elmondom, hogy a Városüzemeltetési Kft hulladékgazdálkodási részlege két új hulladékgyűjtő, 
szállító járművel gazdagodott. Ez, egy 80 millió forintos pályázat volt, melyet az önkormányzatunk 
megnyert  és ezáltal a szolgáltatásunk még stabilabbá vált. 
 
Dobrocsi Lénárd: Kérdésem, amit az egyebek napirend keretében kívántam feltenni, a témához kötődik. 
Ez az egész ügy annál sokkal bonyolultabb, mint, hogy három perc alatt tisztán lásson az ember. Azért, 
hogy a város lakossága is jobban beleláthasson, két rövid kérdésem lenne.  
Ha jól tudom, akkor a Zöld-Híd Gyarmaton csak a szelektív szigetek ürítésével foglalkozik, a vegyes 
hulladékot a Városüzemeltetési Kft kezeli, ami egy Salgótarján melletti hulladéklerakóba kerül, ami egy 
olcsóbb lerakó, mint a marcali. Ha helyesek az információim. A tarjáni telep is fejlesztés alatt áll vagy lesz, 
ha az adott fejlesztés esetlegesen befejeződik, az növelni fogja-e a költségeket, vagy a gyarmati 
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városvezetés célja az, hogy végül is hosszabb távon a vegyes hulladék is Marcalra kerüljön elhelyezésre? 
A másik kérdésem, bár ez egy nagyon bonyolult kérdés, és ilyen keretek között nem is nagyon tudnak rá 
válaszolni, hogy mi az az alapkoncepció, ami miatt van ez a feszültség? Ha erről kaphatnánk pár 
mondatot. Gémesi úr most bejelentette, hogy nagy a baj, de erről Balassagyarmatot sem tájékoztatták.  
Ezzel kapcsolatban semmilyen előjel, vagy jelzés eddig nem volt? Csak ez a mostani nyilatkozat? Csak 
pár gondolatot, hogy a mendemondákat tisztázzuk.  
 
Bereczk Edit ügyvezető: A Kft-vel kapcsolatos kérdésre tudok én válaszolni. Salgótarján irányába a nem 
lakossági hulladék kerül. A lakossági hulladékok Nógrádmarcalra kerülnek most is és kerültek a múltban 
is. A társulás arra jött létre, hogy a szelektív gyűjtést és a válogatást el tudják látni. Időközben változott, 
egyre nagyobb méretűre és több tevékenységre bővült ki a tevékenységük. Az alapkoncepcióban, illetve a 
támogatási szerződés alapdokumentációjában az áll, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek a 
létrejöttére és a szelektív hulladékáramok minél nagyobb mennyiségű begyűjtésére jött létre maga a 
társulás, erre kapta az uniós támogatást is.  
A szelektív gyűjtő szigetek az elmúlt években nagyon sok városban, balassagyarmati módon, létrejöttek, 
viszont a tapasztalat azt mutatta, hogy az uniós elvárásoknak nem felelt sem a mennyiség, sem a 
minőség tekintetében. Mindezek tetejébe – sajnálatos módon – egy igen csúnya városképet tudott ez a 
szigetes kialakítás teremteni. Nagyon sok többlethulladék, szennyezés került a gyűjtők mellé. Ezt mi 
Balassagyarmaton is sajnos tapasztaljuk, de ez országos szinten is így van.  
Emiatt a törvényalkotó szándéka is más irányt vett, ami nyilvánvalóan nem helyi magyar sajátosság, ez 
ugyanúgy uniós irányelv is, tehát szerte az unióban változott ennek a koncepciója. Az elmúlt év december 
31-én napvilágot látott a 385/2014-es kormányrendelet, mely átrendezi a hulladékgazdálkodásnak a 
szelektív gyűjtésre vonatkozó irányát. Egyértelműen azt az irányt fogalmazza meg, hogy a házhoz menő 
járat gyűjtse be a szelektív hulladékáramok minél nagyobb mennyiségét és minél szélesebb körét. Ennek 
az a célja, hogy azt a csúnya városképet, amit a szigetek okoztak, valamilyen módon megszüntessük. 
Mellette a szelektív hulladékáramok sokkal tisztábbak a családi házaknál, zsákos járatban történő 
gyűjtésben is. Ezt mi már sok-sok éve végezzük. Viszonylag kevés, 400 háztartás vett ebben részt. Az 
innen jövő hulladékáramok nagyon tiszták, anyagában történő hasznosításra alkalmasak. Nagyon jó fajta 
szelektív hulladékáramokat teremtenek. Most a kormányrendelet erre kötelezett bennünket, illetve 
kötelezte a képviselő-testületet ennek rendeletben történő szabályozására. Ez a közelmúltban már meg is 
történt. A következő számlában, a jövő hét elején, a lakosság is tájékoztatást fog kapni. Arról, hogy milyen 
módon és feltételekkel lehet csatlakozni ehhez a házhoz menő gyűjtéshez. A házhoz menő gyűjtésnek 
egyetlen egy olyan hulladékárama van, az üveghulladék, amelyet a házhoz menő járat nem tud kezelni, 
erre a továbbiakban is a szigeteken kerül sor. A Zöld-Híd eddig a szigeteket ürítette, tehát 
Balassagyarmaton egyetlen egy tevékenysége volt hivatalosan, a szigeteknek az ürítése. Ezzel 
kapcsolatban nekünk, mint közszolgáltatóknak és az érintett településeknek is küldött egy levelet, hogy a 
szigeteit be fogja gyűjteni, hivatkozva erre a 385/2014-es kormányrendeletre. Hogy ezt ő mikor fogja 
megcselekedni és milyen formában, erre vonatkozóan nincs információm.  
Az biztos, hogy a szelektív gyűjtés házhoz menő járatának az ellátására Társaságunk készen áll. 
Mindenfajta dolog, ami ehhez szükséges, a felvásárlói háttértől kezdve, a lakosságnak nyilvánvalóan 
ingyenesen biztosítandó zsákok, minden rendelkezésre áll. Innentől a lakossági válasz az, ami hiányzik. 
Kérjük, hogy ezt a szolgáltatást minél többen legyenek szívesek igénybe venni, hiszen egy sokkal 
korrektebb és kényelmesebb dolog, kéthetente csütörtökön történik majd.  
Ebben a történetben, nyilvánvalóan a társasházak azok, amik másfajta elbírálás alatt kell, hogy 
működjenek. Velük kapcsolatban annyit tudunk mondani, hogy nem tudjuk a helyi sajátosságokat, 
lehetőségeket, kérjük a közös képviselőket, hogy jöjjenek be Ügyfélszolgálatunkra, és mindenhol egyedi 
megoldást fogunk biztosítani. Köszönöm. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Köszönöm a szót. Még néhány dologgal kiegészíteném az elhangzottakat. Ez 
egy nagyon összetett ügy. 2004 óta vagyunk tagjai ennek a társulásnak, és nem kifejezetten felhőtlen a 
kapcsolatunk. Jelenleg 3 per van folyamatban, összességében több mint 100 mFt értékben. Vagyunk 
alperesi és felperesi pozícióban is a perek tekintetében.  Azt ígérem a képviselőknek, és ez egyben egy 
bejelentés is, hogy május első felében mindenképpen kell egy rendkívüli ülést tartani, és arra 
összeállítunk a mostaninál egy lényegesen hosszabb tájékoztató anyagot arról, hogy 2004-tól hogyan 
alakult az ügy. Mindenképpen szeretnénk azt viszont leszögezni, hogy amik tegnap elhangzottak, azok 
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vonatkozásában írtuk az említett levelet, még azt megelőzően, hogy a tegnapi ülés megrendezésre került 
volna. Azok a fajta kijelentések, amelyeket bizonyos médiumokban olvasni lehetett, miszerint 
Balassagyarmaton veszélyben van akár a hulladéknak az elszállítása, akár a hulladéknak az 
ártalmatlanítása, az biztos, hogy nem igaz. Felkértük az Elnök urat, hogy ilyen jellegű híreket ne 
terjesszen, mert ennek komoly következményei lehetnek a lakosok körében, esetleg elindul egy rémhír 
hullám, hogy veszélyben van a hulladékszállítás, és mondjuk egy Nápolyhoz hasonló állapot alakulhatna 
ki. Nincs szó erről. Van köztünk több jogvita, de ez nincs kihatással a lakossági hulladékszállításra, 
ártalmatlanításra. Sőt, azért pereskedünk, hogy hozzájussunk a nekünk járó összegekhez. Ahogy 
Igazgató asszony is mondta, egyebek mellett Balassagyarmat tulajdona 16 másik önkormányzat mellett, 
az a nógrádmarcali lerakó, amelyet 2010 óta mindenféle ellenszolgáltatás nélkül használ a társulás. Az 
egyik per pontosan erről szól, hogy próbáljuk a saját tulajdonunk használatáért a díjat érvényesíteni a 
Zöld-Híddal szemben. Ígérem, hogy egy részletes tájékoztatót készítünk a májusi rendkívüli ülésre. 
A lakosság számára azt mindenképpen hangsúlyozni szükséges, hogy nincs veszélyben 
Balassagyarmaton a hulladékszállítás és ártalmatlanítás. Köszönöm.  
 
 Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a válaszokat. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2015.(IV.30.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 

2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Határidő: 2015. május 25. 
 Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
  Bereczk Edit, ügyvezető 
3.) b.) Előterjesztés parkolási közszolgáltatási 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.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2015.(IV.30.)   h a t á r o z a t a 
a parkolási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft-vel a parkolási feladatok ellátására kötendő közszolgáltatási szerződést a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

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

Határidő:  2015. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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4.) Beszámoló a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester és Reznicsek 
Ferencné nem volt jelen a szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2015.(IV.30.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló  

elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft. 
2014. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a közzététel érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
  Oravecz István, ügyvezető 

     
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott (Reznicsek Ferencné nem volt jelen a 
szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2015.(IV.30.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2014. évi 

összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2014. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. április 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

 dr. Varga Andrea jegyző 
 

6.) Tájékoztató Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 
2014. évi eredményeiről és működésükről 
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke 

 
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr. Nem az anyaghoz kívánok hozzászólni, az egy 
részletes, minden igényt kielégítő anyag. Ezzel kapcsolatban nekem nincs sem kérdésem, sem 
véleményem, ez önmagáért beszél. Ha valaki tudni akarja, hogy mi történt 2014-ben sport ügyben, akkor 
ezt az anyagot el kell olvasni, és tudni fogja. Egy kérdésem van csupán, ki koordinálja, irányítja, vezeti ma 
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Balassagyarmaton a sporttevékenységet? Jóna András sportfelügyelőségének a megszűnése óta nincs a 
városban megítélésem szerint sportfelügyelői feladattal ellátott személy. Azt kérdezném, hogy ezt a 
feladatot most ki végzi?  
 
Medvácz Lajos polgármester: A személy, Vida Tibor tanácsos, aki az önkormányzatnál ezen feladatok 
felügyeletét és koordinálását látja el, azon túl, hogy ezek a Kulturális Bizottság hatáskörébe tartoznak, 
ezeket ellenőrizni, pályázatot hirdetni, a támogatásokról dönteni, beszámolni.   
 
Lombos István: Köszönöm a lehetőséget. Nem tudom megállni, hogy ne mondjak véleményt, ha ezt a 
választ kapom. Megítélésem szerint a város sportélete, a sporteredményei és tradíciói a várost 
feljogosítják arra, hogy egy olyan személy vezesse, irányítsa, kérje számon – ha úgy tetszik – a város 
sporttevékenységét, aki ért is hozzá, akinek erre végzettsége van. Aki erre szakmailag, emberileg, a 
sportmúltját tekintve alkalmas. Nehogy félreértés legyen, én nem Vida Attila fiának a képességeiről 
beszélek. Én a felkészültségéről, a lehetőségeiről, és a hozzáértéséről beszélek. A mai magyar 
közvélekedés is egészen másként kezeli az ország sportját, mint az eddigi kormányok. Nem látom a 
városban ennek a szintjét. Azért tettem fel a kérdésemet, mert úgy gondolom, hogy többet érdemel a 
város sportja, a sportmúltja, a sport tradíciója és a lehetőségei. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Azt kell mondjam, hogy van egy kis igazsága Elnök úrnak. De. Azt el kell, 
hogy mondjam, hogy közben új önkormányzati törvényt fogadtak el, változtak a létszámra vonatkozó 
szabályozások is, ami meghatározza a feladatellátást.  Eléggé keretek közé vagyunk szorítva, kevés a 
pénz, kevés a személy, jelen esetben a város sportéletét irányító olyan tanácsosra, aki tényleg csak a 
sportélettel vagy a sporttal foglalkozik. Én azt gondolom, hogy Vida Tibor el tudja látni annak a 
koordinálását, amit a Bizottság remekül elvégez. Valóban ennek volt hagyománya, tradíciója a városban, 
hogy volt egy személy, aki ezeket a feladatokat kezelte. Jelen pillanatban más a helyzet, mások a 
lehetőségeink. Kérem ezt most elfogadni, gondolkozunk azon, hogy tudjuk ezt megoldani.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Ami a humánerőforrás önálló státuszi pozícióját illeti, valóban igaza van 
Elnök úrnak. De ami a sporthoz való hozzáállását jelenti a városnak, abban nincs. 2006 óta a jelenlegi 
önkormányzat épített 3 tornacsarnokot, épített sportcentrumot, gördeszka pályát, street workout pályát, 
BMX pályát. Több mint 60 millió Ft-ot költünk nemcsak a sportintézmények fenntartására, hanem 
jelentősen növelve a sportegyesületek támogatását, a TAO programnak köszönhetően műfüves 
futballpálya is több, különböző méretű létesült. Tehát a sport infrastruktúra és a sportfejlesztés 
folyamatosan zajlik és fejlődik.  
Humánerőforrás tekintetében takarékosan kezeli az önkormányzat és a hivatal ezt a feladatot is, de úgy 
gondolom, hogy semmilyen hátrány nem éri a sportvilágot Balassagyarmaton, sőt kifejezetten fejlődő és 
virágzó sportéletről lehet beszélni.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Még egy dolgot fűznék hozzá. Van egy intézményünk is, a Városi 
Sportintézmények, amelynek van vezetője, amely kiszolgálja a sportolni vágyó tömegeket, iskolákat, 
egyesületeket. Lehet, hogy itt kellene egy olyan megoldást találnunk, hogy a város életét nagyon jól 
ismerő sportszakember kerüljön ide, és akkor ő tudja koordinálni az önkormányzat és az intézmények 
közötti feladatokat. Lehet, hogy ezen el kell gondolkodnunk, ez nem rossz gondolat, pénz kérdése az 
egész. Tehát egyrészt van egy sportintézményünk, amely vezeti a város intézményeit, fenntartja, 
működteti azokat és nem is kevés pénzt áldoz erre a város, és vannak az egyesületek, amelyek 
használják ezt az intézményt és van a város önkormányzata, aki támogatja jelentős pénzeszközökkel 
mind az intézményt, mind az egyesületeket.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Én csak annyit tennék hozzá, hogy amióta én itt dolgozom a hivatalban, már 10 
éve, nem volt olyan sportreferens, akinek a feladatköre csak a sportra terjedt volna ki. Gaál Endre 
idejében, ő a gondnoki feladatokat látta el mellette. Jóna András – aki most már itt ül igazgatóként – 
idejében sportreferensként jó pár szociális és gyermekjóléti terület tartozott még hozzá. Most Vida Tibor 
munkáját is a sportreferensi feladatok mellett más is kiteszi. A Hivatal jelenlegi létszámában nincs 
egyetlen olyan személy sem, akire azt mondhatjuk, hogy tisztán egyfajta intézményt támogat. Így van ez 
az óvoda esetében is, vagy nincs olyan, hogy valaki csak informatikus, és csak az informatikai feladatokat 
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csinálja. Nincs olyan, aki tisztán a szociális alapellátással, vagy éppen az Idősek Otthonával foglalkozik. 
Úgy kellett összeállítanunk a hivatal létszámát, hogy mindenkinek legalább 5-6 nagy horderejű feladatköre 
kell hogy legyen, mert egyelőre ezt tudjuk a létszámkeretbe beletenni. Jó lenne, ha lenne önálló 
sportreferens, nem a sport lebecsülése, de akkor mindenképpen célszerű lenne, mondjuk az óvodának, a 
bölcsődének, az idősek otthonának, az egészségügyi alapellátásoknak, a fogászatnak, házi orvosoknak, 
egyebeknek egy önálló referens. Sajnos most nem így állunk létszám-gazdálkodási szempontból.  
 
Lombos István: Valószínű félreérthető voltam, és sem azt mondom, hogy önálló státuszú, sporttal 
foglalkozó munkatárs foglalkozzon a sporttevékenység irányításával. Arra gondoltam, hogy hozzáértő 
személy kellene, aki a város vezetőinek megfelelő információval, megfelelő szakmai hozzáértéssel tud 
tanácsot adni a különböző döntések előkészítésében. Ezt ma nem látom annál a munkatársnál, az ő 
sportfelkészültsége miatt. Nem az emberi kvalitásait kritizálom. A sporthoz való hozzáértés hiánya miatt 
nem látom, és nem látom annak a bizottságnak a szakértelmét sem, amelynek ezekben az ügyekben 
dönteni kell. Hangsúlyozni szeretném még egyszer, nem a bizottság tagjairól beszélek, nem azokról 
beszélek, akik jószándékkal ezt a feladatot ellátják, hanem azt hiányolom, hogy nincs megfelelő 
szakértelem mellette. Nem volt probléma, hogy az előző sportfelügyelők kapcsolt munkaköröket is 
elvégeztek, mert ha a munkakörükbe ez belefért, ezt tehették. A sporttal kapcsolatban, minden 
körülmények között, szakmailag megalapozott véleményt, döntéshelyzeteket tudtak előkészíteni. Amit ma 
nem látok. Amiért szóltam, az ez. Nem arra buzdítanám az önkormányzatot, főleg, ha nincs erre pénze, 
hogy egy önálló sportreferenst foglalkoztasson, aki csak a sporttal foglalkozik. Én azt mondom, hogy, ha 
már lehet, akkor olyan embert kell megbízni ezzel, aki ért is hozzá. Ezt nem látom. Köszönöm szépen. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2015.(IV.30.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2014. évi eredményeiről 

és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város diáksport, 
szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2014. évi eredményeiről és működésükről szóló 
tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket. 

Határidő:  2015. május 31.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
7.) Előterjesztés a homlokzat-felújítás támogatásáról valamint a lakossági járdaépítési kérelmek 

elbírálásáról és annak egyes feltételeiről szóló önkormányzati rendeletek megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

 
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy két rendelet-tervezetről van szó. Az első a homlokzat-
felújítás támogatásáról szóló rendelet-tervezet, ennek keretében a meglévő vakolat helyreállítása történne 
meg az 1950 előtt épült épületek esetében a rendezési terv szerint.  
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a homlokzat-felújítás támogatásáról szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2015.(V.05.) önkormányzati rendelete 
homlokzat-felújítás támogatásáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Medvácz Lajos polgármester  A lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról szóló rendelet-tervezethez 
a Pénzügyi Bizottság egy módosító javaslatot fűzött. A módosítás szerint a rendelet-tervezet 5. A 
támogatási kérelmek elbírálása cím 5. § (4) bekezdés c.) pontjának a második mondata helyébe a 
következő szövegrész lép: „Ha nincs árok, az OTÉK-nak, illetve a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kell biztosítani a csapadékvíz elvezetését.” 
Először ezt a módosító javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 
igen szavazattal elfogadja. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2015.(V.05.) önkormányzati rendelete 
a lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

8.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2015.(V.05.) önkormányzati rendelete  
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló  

2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

9.) Előterjesztés intézményi átszervezésre 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona 

alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát elfogadja. 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 

bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen 
eleget. 
Határidő: 2015. május 15.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 2015. április 
29. napján tartott ülésén a Kérdőjel Hobbi Egyesület képviselője úgy nyilatkozott, hogy az Egyesület a 
pályázatát visszavonja, és az UNIBÉ Kft pályázatának elfogadását támogatja. 
Elmondja, hogy mivel csak egy pályázó maradt versenyben, szavazásra bocsátja az UNIBÉ Kft-vel 
történő szerződéskötésre vonatkozó határozati javaslatot. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

67/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Filmszínház hasznosításáról 

 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. 8. 
szám alatt lévő, 1614 hrsz-on nyilvántartott 1185 m2 alapterületű ingatlanon lévő Madách 
Filmszínház és a hozzátartozó álló-és fogyóeszközök 2017. december 31-ig szóló üzemeltetésére – 
pályázati eljárás eredményeként – üzemeltetési szerződést köt az UNIBÉ Kft-vel. 

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

Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Gratulálunk a győztesnek, sok sikert a munkához. Azt gondolom, hogy ez 
a szolgáltatás Balassagyarmaton teljes körűvé válik. A Madách Filmszínház a város életének egyik 
kulturális központja. Reméljük a jövőben is jól és hasznosan fog működni.  
 
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

jogviszonyának meghosszabbítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 2. ajtószám  

alatti lakás lakáshasználati jogviszonyának meghosszabbításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 
2. ajtószám alatti 46 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI.30.) 
rendeletben megjelölt jogkörében eljárva 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig 
lakáshasználati szerződést köt – szociális alapú lakáshasználati díjjal - Jónás Ágnessel (szül.: 1975.; 
an.: Füleki Ilona), azzal a feltétellel, hogy  
- a vizesedés megszüntetésével kapcsolatban az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen igénnyel 

továbbra sem élhet, illetve a vizesedés kapcsán cserelakás iránti kérelmet nem terjeszthet elő. 
 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:  a kiértesítésre: 2015. május 31. 

   a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2015. június 15. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Arany J. u. 7. fsz. 2. ajtószám alatti lakásra vonatkozó bérleti 

szerződés meghosszabbítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Arany J. 7. fsz. 2. ajtószám alatti  

lakásra vonatkozó  bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. u. 7. fsz. 
2. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés 
céljából:  

 
Révész Ákos (sz: Balassagyarmat, 1968. 12. 20.; an: Botka Erzsébet) részére költségelvű lakbér 
megfizetése mellett, 2015. május 1-től kezdődően 2018. április 30-ig, ezen belül a Nógrád Megyei 
Rendőr – főkapitányságnál fennálló foglalkoztatási 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. május 31. 
A szerződés megkötésére: 2015. június 15.  

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes 5123 hrsz-ú ingatlan (volt Mikszáth GSZSZ üdülő) 

hasznosítása a Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület részére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Zolnyánszki Zsolt: Érintettségemet jelentem be, így tisztességes. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett Zolnyánszki Zsolt képviselőt a 
döntéshozatalból kizárta. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

70/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5123 hrsz-ú ingatlan  hasznosításáról a Balassagyarmati Diák 

Szabadidős és Versenysport Egyesület részére 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5123 hrsz-
ú 1002 m2 alapterületű üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant (melyből az épület ~95 m2) a 
Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület (Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 17. 
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adószám: 19160456-1-12) részére, térítésmentesen a megtekintett állapotban, az alábbi feltételekkel 
adja használatba:  
a) a használatba adás időtartama 2015. május 15. napjától 2018. április 30. napjáig szól, 
b) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja, 
c) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle költségtérítésre, 

további elhelyezésre nem tarthat igényt, 
d) az ingatlan működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díját -a közüzemi szolgáltatást 

nyújtó cégekkel kötendő- külön megállapodás alapján fizeti meg a használó. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a 

használatba adási szerződést megkösse. 
Határidő:  a kiértesítésre 2015. május 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogának a 
Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. fsz. 2. ajtószám alatti lakás bérleti jogának, 

 a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjéről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Győri Sándorné (sz: 
Balassagyarmat, 1958.; an: Kukkel Erzsébet) részére, a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. fsz. 2. 
ajtószám alatti lakásra fennálló bérleti jogát - közös megegyezéssel, a lakáshoz tartozó fáskamra 
kialakítását és egy darab cserépkályha megépítését követően – a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. fsz. 
3. ajtószám alatti 44 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás bérleti jogára cseréli 2018. 
március 31-ig. 

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

Határidő:  A szerződés megkötésére: 2015. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

15.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó 
pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
 a  gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot nyújt be a 
nemzetgazdasági miniszter által a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 
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címmel kiírt pályázati kiírásra. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként 
biztosítja a fejlesztési költség önerő részét, 2015. évi költségvetése terhére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. május 25.  
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester  

 dr.Varga Andrea jegyző 
 
16.) Előterjesztés üzletrész átruházási és engedményezési megállapodás megkötéséről 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
üzletrész átruházási szerződés megkötéséről 

 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a tulajdonába háramlott 
víziközmű vagyon üzemeltetési szerződéshez szükséges kötelező vagyonértékelésnek a 
megrendelésével és lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t, melynek költségeit a 
társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére névértéken történő 
átruházása útján téríti meg, a vagyonértékelés költségeinek beszámításával.  
 

2. Amennyiben a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a DMRV Zrt. által a vagyonértékeléshez nyújtott tagi 
kölcsönbe való beszámítással a DMRV Zrt -re engedményezi a számlaköveteléseit és az azok 
fejében neki átadandó üzletrészeket, úgy Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete háromoldalú megállapodást köt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel és a DMRV Zrt-vel, melynek 
keretében a vagyonértékelés ellentételezéseként a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben lévő, 55.980.000.-
Ft névértékű üzletrészéből 43.890.000.- Ft névértékű üzletrész tulajdonjogát – a névértéknek 
megfelelő ellenértéken - a DMRV Zrt-re ruházza.  

 
 

3. Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti megbízási és üzletrész 
átruházási megállapodás aláírására. 
  
Határidő:  2015. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
17.) Javaslat a Balassagyarmati Járásbíróság ülnökének megválasztására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az ülnököket egy körben már megválasztottuk, egy 
pedagógus ülnöki pozíció maradt üresen. Az április 16-i ülés után érkezett meg hozzánk ez a jelölés, a 
Szent Imre Keresztény Általános Iskola pedagógus kara javasolta a jelöltet. Jelenleg a börtönben 
dolgozik, teológusi végzettséggel, illetve pedagógusi végzettsége is van. Mivel a pedagógus ülnököket 
csak nevelőtestület javasolhatja, jelölése mögé a Szent Imre Keresztény Általános Iskola nevelőtestülete 
állt. Azért nem tűztük napirendre a pénteki anyag megküldésekor, mert akkorra még az erkölcsi 
bizonyítványa nem érkezett meg, de az anyagot mindenkinek kiküldtük. Időközben megérkezett az 
erkölcsi bizonyítvány, így nincs akadálya a megválasztásának. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
74/2015.(IV.30.)    h a t á r o z a t a 
bírósági ülnök megválasztásáról 

 
1.) A Képviselő-testület a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény 214.§ (1) 

bekezdésében foglaltak alapján eljárva a Balassagyarmati Járásbírósághoz pedagógus ülnöknek 
Varga László 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 98-126. B. 2/2. szám alatti lakost megválasztja. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 

határozatot és a megválasztott ülnöknek a jelölést elfogadó nyilatkozatát a Balassagyarmati 
Járásbíróság Elnökének adja át és gondoskodjon a megválasztott ülnök részére a megbízólevél 
átadásáról. 

 
Határidő:  2015. május 15..   
Felelős:    Medvácz Lajos polgármester 

 
Napirend után: 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megkérdezem Dobrocsi képviselő urat, hogy kíván-e még kérdezni a Zöld-
Híddal kapcsolatosan, vagy a kérdésére választ kapott a napirend tárgyalása során? 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót polgármester úr, a kérdésemet feltettem a 3. napirend tárgyalása 
során, nem kívánok egyebekben kérdezni. 
 
A polgármester elköszön a Városi Televízió nézőitől és 16,00 órakor megköszönve a munkát, bezárja az 
ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


