
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május  
                11-én 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas János, Huszár Péter, Lombos 

István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák Sándor 
és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Varga Andrea jegyző 
 
Csach Gábor alpolgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés 
határozatképességét, a megválasztott 12 képviselőből 11 fő van jelen (Medvácz Lajos polgármester az 
önkormányzat képviseletében az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási taggyűlésén vesz részt). 
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e vélemény, javaslat. 
 
Az alpolgármester vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a 
Képviselő-testület 11 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 megerősítésére (zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával összefüggő döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésről szóló 
tájékoztatás elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

5.) Előterjesztés közintézményi telephelyek névváltoztatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Déli tehermentesítő út II. ütem tervezési eljáráshoz kapcsolódó döntéshozatalra 



Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés ingatlan megszerzésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Az 1. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 9/A. számú 
jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával összefüggő 

döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. 
A Belügyminisztériumból kérték az integrált területfejlesztési stratégiáknak a megújítását. Nagyon rövid 
határidők vannak megszabva. Annyira összetett az anyag, hogy nem várható el, hogy a Képviselő-testület 
minden tagja napi szinten, folyamatos rendkívüli üléseken reagáljon az eljárásrendben megkövetelt 
képviseleti hozzájárulásokra, véleménynyilvánításokra. Volt egy társadalmi egyeztetés ezzel 
kapcsolatban, ahol sok javaslat született. Ez alapján össze tudtunk állítani a hivatal dolgozóival egy 
anyagot.  
 
Oravecz István: Az anyag elkészülte után a Belügyminisztérium jelezte, hogy a helyzetelemzést és a 
célrendszert is a Képviselő-testületnek kell elfogadni. Pénteken ismételten küldtek egy nyilatkozatot. Azt 
jelenti ez a felhatalmazás, hogy az elkészült stratégia tervezetét társadalmi egyeztetésre tudjuk bocsátani. 
Ezt a Képviselő-testületnek kellett volna alapesetben elfogadni, de tettek egy olyan könnyítést, hogy 
polgármester úr is elfogadhatja. Az anyag majd lakossági fórumokon is ismertetve lesz. A végleges 
stratégiát a Képviselő-testületnek kell majd elfogadni a Belügyminisztérium véleményezését követően.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Tehát most csak arról hozunk döntést, hogy polgármester úr dönthet arról, 
hogy a stratégia társadalmi vitára engedhető. Ez alapján módosulna a határozati javaslat. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
    

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2015. (V.11.) határozata 
Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával összefüggő döntések 

meghozataláról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatos 
településfejlesztési dokumentumokat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés és 
célrendszer), valamint Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégia társadalmi 
vitára bocsájthatóságát véleményezze és jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 



3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésről 
szóló tájékoztatás elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. 
Az „a” változatot javasolnám elfogadásra. 
Megkérdezi, hogy van kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Az alpolgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja az „a” változatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2015.(V.11.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésről szóló tájékoztatás 

elfogadására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának kapitányságvezetői kinevezésről szóló tájékoztatását megtárgyalta és Csík 
Csaba r. alezredes Balassagyarmat Város Rendőrkapitányává való kinevezését támogatja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

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

 
Csach Gábor alpolgármester felkéri dr. Varga Andrea jegyző asszonyt, hogy ismertesse röviden az 
előterjesztést. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A svájci projektnél már tapasztalhatták, hogy a közbeszerzést zárt ülésen 
tárgyaltuk. Ez a svájci-magyar együttműködés keretében egy előírás volt, mely szerint így tudjuk a 
versenysemlegességet biztosítani. Hiszen a nyílt ülésre bármelyik ajánlattevő bejöhetne, és előbb 
értesülhetne a meghozott döntésről. A svájci fél kérte, hogy a versenysemlegességet ily módon 
biztosítsuk. A Kormányhivatallal egyeztetve sok település él már azzal, hogy általánosságban a 
közbeszerzéseket zárt ülés keretében tárgyalják. De természetesen a meghozott döntés azonnal 
nyilvánossá válik, ezzel csak azt szeretnénk elérni, hogy egyidejűleg értesülhessen minden ajánlattevő a 
meghozott döntésekről. Ezért kérjük, hogy minden közbeszerzés zárt ülés keretén belül kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Nagy vita van arról, hogy egyáltalán mi minősítető üzleti titoknak egy 
közbeszerzésben. Bizonyos szabadságot is kap ezzel a Képviselő-testület, hiszen zárt ülésen az 
ajánlattevők által üzleti titoknak minősített adatok kapcsán is lehet a testületnek véleményt nyilvánítani. 
Az alpolgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

22/2015.(V.13.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 



5.) Előterjesztés közintézményi telephelyek névváltoztatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Szakemberekkel egyeztetve alakult ki ez a 
konszenzusos elnevezés. 
 
Az alpolgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2015.(V.11.)    h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ  alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési 

Központ alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja, mely alapján az alapító okiratban Szabadtéri Színpadként megjelölt épületet Palóc 
Színpadnak, míg a Képtárat Jánossy képtárnak nevezi el. 

 
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 

 
 

6.) Előterjesztés a Déli tehermentesítő út II. ütem tervezési eljáráshoz kapcsolódó 
döntéshozatalra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. A tervező a mi javaslatunkra több alternatívát 
dolgozott ki, végül ez a 2 maradt meg, és nem szerettük volna, hogy képviselő-testületi felhatalmazás 
nélkül döntsünk ennek a nyomvonaláról. Maga a nyomvonalszelvény a rendezési tervben egyrészt 1976, 
másrészt 2003 óta benne van, tehát ez a nyomvonal ismert. Tervezéskor számomra is meglepetést 
jelentett, hogy nincs ott önkormányzati területünk. Van ott egy földút, de azt csak a tulajdonosok 
használják zömmel önkormányzati területen. 2 alternatívát dolgoztattunk ki, egyrészt a 
sebességcsökkentés miatt, másrészt azért, mert az egyik változat szerint mintegy 1000 m2-el kisebb 
kisajátítási kötelezettségünk lenne. Ezért javasoljuk az íves nyomvonalat itt létrehozni. A rendezési terv 
módosítása is folyamatban van, és kitaláljuk a környező területeknek a funkcióját is, hogy meddig tartson 
a gazdasági övezet, és a lakóövezet.  
 
Lombos István: A kisajátításokról lehetne tudni egy kicsit több információt? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Azért kértük a döntést, hogy tudjuk, hogy pontosan hány tulajdonossal kell 
leülni tárgyalni. A 2. változat 6 tulajdonossal kevesebb területet érint. Van itt egyébként önkormányzati 
terület, mely egy darabig a Horváth Endre út felé a hosszú telken megy végig. Ha meg van a döntés, 
akkor a döntésnek megfelelően hívjuk össze a tulajdonosokat. Nyilván először egy alkuhelyzet van. Itt is 
fel tudunk ajánlani csereingatlanokat is, de nem biztos, hogy mindenkinek megfelel, és nem biztos, hogy a 
többiek ezt respektálni fogják.  
 
Lombos István: Puhatolózó tárgyalások sem voltak még a tulajdonosokkal? 
 



Csach Gábor alpolgármester: Nem voltak még tárgyalások. Azt tudjuk, hogy kik a tulajdonosok, én 
személyesen már beszélgetem néhány tulajdonossal, mert a Török Ignác utcai ingatlannal kapcsolatban 
4-5 tulajdonos érintett ezen a területen, és egyik sem zárkózott el. Szerencsére a területrendezési 
törvények kedvezően alakultak az önkormányzatokra nézve is, és már a kisajátítási rendszer sem olyan, 
hogy irreálisan magas árakat tudjanak kérni.  
 
Dobrocsi Lénárd: Itt esetlegesen valamilyen egyeztetési kötelezettség van a mellette lévő lakóingatlanok 
tulajdonosaival? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Természetesen. Mint a terület képviselője, nyilvánvalóan egyrészt járok a 
területen, másrészt érkezett hivatalos kérdés is a lakók képviseletében. Ők attól félnek, hogy a 
megnövekedett forgalom adott esetben az ő ingatlanuk értékét csökkenteni fogja. Nem tudtunk mást 
válaszolni, hogy ez 1976 óta városfejlesztési cél. Maga a telekosztás is ehhez igazodik, továbbá olyan 
közlekedési folyosó alakult ki, mely eleve számolt belső tehermentesítő úttal. Azt tudtuk mondani, hogy ez 
csak átmeneti állapot, mert a közútnak és a megyei közútfejlesztési stratégiának is része, hogy a régi 
középkori országúton, ami Galibapuszta és Szentlőrinc puszta között ment, létesüljön egy déli összekötő 
tehermentesítő út. Ebben Szügy is partner, és abban is, hogy a külterületen a Csesztvei és a Szügyi út is 
legyen egy úttal összekötve.  
Úgy gondolom, hogy rövidtávon, egy 10 éves időszakon belül ennek a megvalósítása lehetséges lehet. A 
megvalósítás után ez csak 5, maximum 10 éves időszakra jelent kamion forgalmi leterheltséget. Mihelyst 
azok az elkerülő utak létesülni fognak, abban a pillanatban ez meg fog változni. Ez egy belső 
tehermentesítő úttá válik, ahol nem lesz 7,5 tonnás gépjárművel közlekedés. Addig, amíg a most tárgyalt 
nyomvonal meg nem épül, addig teljesen kitiltjuk a 7,5 tonnás járműveket erről a városrészről. Azt lehet 
mondani, hogy 9 ingatlant érintőleg lesz érezhető a forgalomnövekedés. De az egészen biztos, hogy az ő 
ingatlanjaik értéke emelkedni fog, hiszen a javuló közlekedés eredményeként a közvilágítás, a járda, és a 
csapadékvíz elvezetés problémája is megoldódik majd, ami valamennyi kompenzációt jelenteni fog nekik 
is. 
 
Az alpolgármester további kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja az „B” változat szerinti 
nyomvonalat, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2015.(V.11.)    h a t á r o z a t a 
a Déli tehermentesítő út II. üteme nyomvonalának meghatározásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Déli tehermentesítő út II. üteme 

pontos nyomvonalát a határozat mellékletében megjelölt B alternatíva: 2. változat szerint fogadja el. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

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

 
 

7.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 
16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. 
Sajnálatos módon az intézményi gépjármű állomány is olyan rossz állapotban van, ezért ezt is meg kell 
oldani. 
 



Lombos István: Ez most minden gépjárműre vonatkozik, ami az önkormányzat tulajdonában van, vagy 
csak arra, amit a Gamesz használ? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Csak a Gamesz használatában lévő gépjárművekre vonatkozik, és csak 
ételszállításra. A jelenleg ételszállításra használt gépjárműben több mint 400e km van, és elég komoly 
műszaki problémák vannak vele. A Gamesz költségvetésébe be van tervezve egy új gépjármű 
beszerzése, de hogyha ez önkormányzati tulajdonú, és a Gamesznál csak használatban van, akkor nem 
tudja az áfát visszaigényelni utána. Viszont ha az ő tulajdona és ő is csinálja az étkeztetést, akkor teljesen 
jogszerűen visszaigényelhető az áfa. Tehát ez lényegében az áfa visszaigénylés miatt egy könnyítés a 
rendeletben. 
 
Huszár Péter: A Városi idősek Otthona is foglalkozik ételszállítással. Tavaly jeleztük, hogy ott is olyan 
rossz állapotban vannak a gépjárművek, hogy vagy ki tudják vinni az ebédet, vagy nem. Ennek mi lesz a 
megoldása? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Az Idősek Otthonában az utóbbi 5 évben soha nem látott fejlesztések 
voltak. Az otthon minden évben 15-20M forintos fejlesztéseket kap, de nyilván ez ráfér az intézményre. 
Most a liftek élveznek prioritást az épület felújítását tekintve. Azt tudom mondani, hogy az a fejlesztési 
keret, ami benne van a költségvetésünkben, az továbbra is a szociális otthonra lesz költve. De a liftes 
pályázaton múlik, hogy miket lehet előre venni ebben a sorban. Ha megnyernénk ezt a liftes pályázatot, 
akkor jelentős összegek szabadulnának fel az intézményi fejlesztésnél, és akkor majd elő lehet venni ezt 
a témát. 
A Gamesz-nál szintén évek óta tologatott probléma volt ez, és most érte el a fejlesztési határt a gépjármű. 
Azt tudom mondani, hogyha ezek a források felszabadulnak, és az intézményvezetés is előrehozza a 
gépjármű beszerzést, akkor annak semmi akadály nincsen. 
 
Huszár Péter: Én ezt értem. Csak felvetődik itt a kérdés, hogyha éves szinten 400-500e forintot ráköltünk 
egy autóra, akkor az gazdaságos-e. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Teljesen igaza van képviselő úrnak. Ez a probléma tavaly és tavaly előtt is 
felvetődött, de tavaly előtt például a konyha került felújításra, az elszívó rendszer lett helyrehozva. 
Azt tudom mondani, hogy a szociális otthonnak - bevételeinek köszönhetően - a kötelezően az 
intézményeinkre költendő kereten túl is van fejlesztési forrása. És az mindig a szociális otthonra kerül 
elköltésre. De köszönjük szépen az észrevételt! 
 
Lombos István: Elfogadtunk egy határozatot 2 gépkocsi cseréjéről. Érdekelne, hogy polgármester úr 
„luxus autójának” a cseréjére mikor kerül sor? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez közbeszerzési bizottsági hatáskör, a bizottság döntött az eljárás 
megindításáról. Ennek 21-25 nap a határideje, attól függően, hogy hiánypótlásra kerül-e sor. Utána 
ugyanúgy szerződéskötési moratórium áll fenn, tehát nyár tájékán kerülne erre sor.  
 
Lombos István: Márkakereskedők adnak be ajánlatot? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: 3 Ford márkakereskedő van felkérve. A közbeszerzési eljárások határideje 
miatt nyárra várható az autók tényleges megérkezése. Ez azt feltételezi, hogy ott van az autó a 
kereskedésben, és nem kell legyártatni.  
 
Lombos István: És a „luxusautó” „luxusautóra” lesz lecserélve? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ugyanolyan kategória mindkettő.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Az egyik egy Ford Mondeo, a másik pedig Ford Focus.  
 
Csach Gábor alpolgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2015.(V.13.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 

16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
 

8.) Előterjesztés ingatlan megszerzésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. 
Nagyon jó áron növelni tudjuk a tulajdonrészesedésünket a Városkapu program keretében a Rákóczi 
fejedelem út 7-9-es ingatlanok magántulajdonosaival szemben, 2,4M forintért. Egyébként a 9. szám alatti 
ingatlan már jó ideje nagyon rossz állapotban van. 
A vagyonrendelet alapján 10M forintig a polgármester kompetens hasonló vagyoni ügyek tekintetében, de 
mindig be szoktuk hozni a Képviselő-testület elé az ingatlan adás-vételeket.  
 
Lombos István: A tulajdonosok neveit lehet tudni? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Az ingatlan tulajdonosa egynegyed részben Horváth Zoltán Gábor, aki 
gondnokság alatt van, tehát ez egy olyan szerződés, melyet a gyámhivatalnak is jóvá kell hagyni, továbbá 
az ingatlan háromnegyed részben Vargáné Horváth Ágnes tulajdona. Az ingatlan teljesen nyilvánosan 
van meghirdetve. Felhívtuk őket, és több telefonos tárgyalás eredményeként sikerült a vételárat 2,4M 
forintra lealkudni. Ez 43 m2-es helyiség, és ezzel a legnagyobb magántulajdonban lévő részt sikerül 
megvásárolni, még befelé az udvar felé marad 3 kisebb magántulajdonban lévő rész, amit megpróbálnánk 
cserével megszerezni, és akkor az egész ingatlan önkormányzati tulajdon lenne. 
 
Lombos István: Mi lesz, ha önkormányzati tulajdon lesz az ingatlan? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Úgy gondoljuk, hogy akkor lehetne folytatni azt, ami elkezdődött azon a 
szakaszon. Sajnos ezek az ingatlanok nem érnek túl sokat. 
 
Szedlák Sándor: Nem fogják kérni, hogy bérelhessék tovább? Mi lesz az ott lakókkal? 
 
Csach Gábor alpolgármester: A Rákóczi fejedelem út 3-nál, 5-nél, 6-nál mindenhol megoldottuk ezeket a 
gondokat.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez a konkrét ingatlan most üres, és az a megegyezés, hogy az adásvételi 
szerződés aláírásával egyidejűleg birtokba is adják. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Nincs olyan állapotban, hogy bérbe adjuk ezt az ingatlant. 
 
Az alpolgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2015.(V.11.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 9. földszint 6. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Balassagyarmat, 

Rákóczi u. 9. földszint 6. 22/A/6 hrsz-ú ingatlant, maximum 2,4 millió – azaz kettőmillió négyszázezer 
- forint összegért. 



 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, valamint a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

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

 
 
Az alpolgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést berekeszti. 
 

 
K.m.f. 

 
 

 /: Csach Gábor :/      /: dr. Varga Andrea:/ 
  alpolgármester   jegyző 


