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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 11 fő 
van jelen, Siket Béla távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.  
A napirendre vonatkozóan a következőket javasolja:  
Javasolja napirendre venni  
- 20. napirendként „a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

2/2006.=I.27.) önkormányzati rendelet módosítására”, 
- 21. napirendként „rekortán pálya építésének támogatására”, 
- 22. napirendként „állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának 

kezdeményezésére” és  
- utolsó napirendként, zárt ülés keretében, „méltányossági ápolási díj iránti kérelem elbírálására” 
című előterjesztéseket.  

Javasolja továbbá Dobrocsi Lénárd képviselő úr interpellációját Egyebek napirend keretében 
megtárgyalni. (Az interpelláció írásos formában a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Megkérdezi, hogy a napirendhez másnak van-e kiegészítése?  
 
Dobrocsi Lénárd: Napirend előtti felszólalással szeretnék élni.  
 
A polgármester szavazásra bocsátja a „szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére 
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a „rekortán pálya építésének támogatására” című előterjesztés 
napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal 
elfogadott. 
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A polgármester szavazásra bocsátja az „állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának 
kezdeményezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a „méltányossági ápolási díj iránti kérelem elbírálására” című 
előterjesztés zárt ülés keretében történő megtárgyalására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirendi pont napirendre vételére vonatkozó 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirend előtti felszólalásra vonatkozó javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 
igen szavazattal elfogadott 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének meghatározására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába tag 

delegálására való javaslattételére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a balassagyarmati 5110 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 7. szám alatti társasházzal kapcsolatos 
fejlesztési koncepcióról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2014 – 2015 évi 
beszámolójának elfogadására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
7.) Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 jelű pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

jogviszonyának meghosszabbítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. I. ajtószám alatti üresen álló lakás 
hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. em. 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogának a 
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére (Hendrik Mariann) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
13.) Előterjesztés a balassagyarmati 2635/5, 2635/6, 2635/7 és 2635/12 hrsz-ú ingatlanok használatba 

adására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város közvilágítási fejlesztési koncepciójára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Előterjesztés a Balassagyarmat-Szügyi Iparterület feltáró útja megépítésének előkészítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

16.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

. 
17.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Thököly u. 12. fsz. 5. ajtószám alatti lakás hasznosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

18.) Tájékoztató az egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásokra beérkezett pályázatok 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt a KB elnöke 
 

19.) Előterjesztés Ifjúsági Alap felosztására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
20.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

21.) Előterjesztés rekortán pálya építésének támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

22.) Előterjesztés állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

23.) Előterjesztés méltányossági ápolási díj kérelem elbírálására    (zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

24.) 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 
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Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 26. § (5) bekezdése értelmében az ülésen 
tárgyalt rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, vélemény nem érkezett. 
 
Dobrocsi Lénárd: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
Témám a város határában elhelyezett rengeteg szemét és illegális hulladék.  
Elsősorban szeretném Bereczk Edit igazgató asszonynak megköszönni a hozzájárulását, hogy a szombati 
szemétszedő akciónkat zsákokkal támogatta. Illetve, hogy azóta, amit ő meg tudott oldani és el tudott 
szállítani, az megtörtént.  
A Kábelgyár és Kóvár közötti erdős-mezős területen még rengeteg veszélyes hulladék van kinn. 
Valószínűleg, ha egyáltalán ez elszállításra is kerül, az csak ősszel oldható meg, ahogyan erről Igazgató 
Asszony tájékoztatott. Ezzel kapcsolatban vetném fel, vagy esetlegesen későbbi egyeztetések során jó 
volna visszatérni arra, hogy azt a részt, ami sajnos eléggé balkáni állapotokat mutat ott, a város szélén, 
valamilyen módon megtisztítani. Ha lehet, lenne olyan javaslatom, hogy egy adott napon, az összes 
közmunkás itt dolgozna. Szerintem egy nap alatt rendbe lehetne tenni a területet. Jelenleg kb. egy 
konténernyi veszélyes hulladék maradt kint a területen.  
Ebben kérem Polgármester Úr, Alpolgármester Úr segítségét, egyeztessünk a lehetőségekről, az ottani 
állapotok felszámolásáról.  
Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az érintett területek pontos helyéről tájékoztasson minket Képviselő úr!  
 
N a p i r e n d: 

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

 
Medvácz Lajos polgármester: A Közbeszerzési Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön 
ki az alábbi szövegezés szerinti 2. ponttal: 
„2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények éves beszámolójának előterjesztéséről – az intézményvezetőkkel egyeztetett 
időpontban – gondoskodjon.” 
Egyéb javaslat a munkatervhez? 
 
Lombos István: Kérem, hogy szeptember hónapban, elsősorban a Balassagyarmati SE és a Palóc 
Farkasok Utánpótlás Labdarúgó SE ügyét tűzzük napirendre. Olyan információk jutnak el hozzám – hogy 
miért hozzám, azt nem tudom – hogy pl. az egyesületnél alkalmazott edzők több mint öt hónapja nem 
kaptak bért. Ez az egyik legnagyobb és legfrekventáltabb sportegyesület a városban, amit az 
önkormányzat – nem kicsit – támogat is. Ami nem baj. De, akkor legalább tudnunk kellene arról, hogy mi 
folyik az egyesületen belül, mert az nem állapot, hogy az edzők öt hónapja bér nélkül dolgoznak, amikor 
olyan beruházások folynak az egyesület keretén belül, ami példaértékű a megyében. 
Igaz, hogy nem az önkormányzat egyesületéről van szó, de akkor is azt kell mondanom, hogy a nagy 
egyesületeknek a tevékenységéről kell, hogy tudomása legyen az önkormányzatnak.  
Tehát javaslom, hogy szeptember hónapra készítsük elő a nagy sportegyesületek, vagy esetleg a 
Kulturális Bizottság által ajánlott egyesületek gazdálkodásának az átvilágítását.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Én azt gondolom Elnök Úr, hogy ennek semmi akadálya, fel fogjuk kérni az 
egyesület vezetését, hogy tájékoztasson minket erről a dologról. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Egyetértve a javaslattal, annyival kiegészíteném, hogy az egyesületek nem 
kötelesek ilyen kérésünknek eleget tenni. 
Az egyesületek minden évben beszámolnak egyébként a tevékenységükről. Vannak egyesületek, 
amelyeknél a szakmai és a pénzügyi beszámoló nem azonos színvonalú, ez kétségtelen tény. De ne 
keverjük össze, nem a BSE végzi a beruházást, hanem a Palóc Farkasok SE. A Palóc Farkasok 
Egyesületnél nincsenek ilyen problémák, az információink szerint.  
Régebben is volt már ilyen, jól emlékszünk, amikor az egyesület kft-ként működött, akkor is nagyon súlyos 
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problémák voltak. Nyilvánvalóan nem lehet ezt „a szőnyeg alá söpörni”, de hangsúlyozom, nem az 
önkormányzat kompetenciája ezeknek az egyesületeknek a működése.  
 
Zolnyánszki Zsolt: Tökéletesen egyetértek Elnök Úr javaslatával, annyi kiegészítéssel, hogy a Kulturális 
Bizottság – amely bizottság a sporttal is foglalkozik – legutóbbi ülésén kifejezetten, külön kértünk a 
legutóbbi ominózus esetről valamilyen beszámolást, tájékoztatást a BSE részéről. Amint kapunk választ, 
reagálunk. 

Szedlák Sándor: Egyetértek a javaslattal. Azért kell ezzel foglalkoznunk, mert már különböző internetes 
portálokon is téma. Nem jó fényt vet a városra, ha a közvélemény innen értesül ezekről a dolgokról, mi 
pedig nem foglalunk állást az ügyben. 

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Közbeszerzési Bizottság javaslatát, mely szerint a 
határozati javaslat kiegészül egy 2. ponttal „A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat fenntartásában működő intézmények éves beszámolójának előterjesztéséről – az 
intézményvezetőkkel egyeztetett időpontban – gondoskodjon.” szövegezés szerint, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 

A polgármester szavazásra bocsátja Lombos István elnök javaslatát, miszerint a szeptemberi ülés 
napirendjére kerüljön fel 8. pontként a „Beszámoló az önkormányzat által támogatott 
sportegyesületek gazdálkodásáról” című napirend, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen 
szavazattal elfogadott. 

A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot és munkaterv-tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 
Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervét elfogadja. 
1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 

éves beszámolójának előterjesztéséről – az intézményvezetőkkel egyeztetett időpontban – 
gondoskodjon. 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 
Határidő:  a kiértesítésre: 2015. július 10. 

              2. pont tekintetében: a 2016. I. féléves munkaterv beterjesztése 
 Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába tag 

delegálására való javaslattételére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
111/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába  
tag delegálására való javaslattételéről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési 
Non-profit Kft felügyelő bizottságába tagként javasolja az alábbi személyt: 
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Dely Lászlóné - 2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 2-4.. szám alatti lakos 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatot a Balassagyarmati 

Városüzemeltetési Non-profit Kft taggyűlésén előterjessze és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Határidő: a 2. pont tekintetében 2015. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a balassagyarmati 5110 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

112/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 5110. hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 5110. hrsz. alatt 

felvett, üdülőépület, udvar művelési ágú, 1750 m2 területű ingatlant az Ipoly Erdő Zrt. (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 10.) részére 2015. július hó 1. napjától az alábbi feltételekkel adja 
bérbe: 

a. A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól, azt bármely fél jogosult 6 hónapos 
felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül felmondani. Abban az esetben, ha a bérlőnek az 
ingatlannal kapcsolatban pályázati támogatással kapcsolatos működtetési kötelezettsége 
keletkezik, úgy a bérbeadó ezen időtartam alatt csak a bérlő súlyos szerződésszegése okán 
jogosult a szerződés felmondására, azonnali hatállyal. 

b. Az ingatlan bérleti díjának összege: 50.000.Ft/hó + ÁFA, ezen felül a bérlő tartozik viselni az 
ingatlannal kapcsolatos minden rezsiköltséget.  

c. A bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan felújításához, üzemeltetéséhez a 
bérlő pályázatot nyújtson be. 

d. A bérlő az ingatlanon beruházást a bérbeadóval előzetesen egyeztetve, saját költségére 
végezhet, mely költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 

megkötésére. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2015. június 30. 

 
4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 7. szám alatti társasházzal kapcsolatos 

fejlesztési koncepcióról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 7. szám alatti társasházzal kapcsolatos fejlesztési koncepcióról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 7. 

szám alatti társasházzal kapcsolatos fejlesztési koncepciót az alábbiak szerint fogadja el:  
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a) Az Önkormányzat szerezzen kizárólagos tulajdont minden a társasházban található albetéten.  
b) A tulajdonszerzés elsősorban csereingatlan ellenében, másodsorban adásvétellel vagy 

önkormányzati bérlakás biztosítása útján történjen. 
c) Szakember véleményének beszerzése után készüljön hasznosítási javaslat az érintett ingatlanok 

vonatkozásában. 
d) Az ingatlanban lévő önkormányzati bérlakások kiürítéséről, a jogosultak elhelyezéséről mielőbb 

gondoskodni kell.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a fenti társasházban jelenleg 
magántulajdonban lévő, balassagyarmati 23/A/1. hrsz-ú, 23/A/3. hrsz-ú és 23/A/6. hrsz-ú albetétek 
tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges szerződéseket az Önkormányzat nevében megkösse. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fejlesztési koncepció alapján szükségessé váló egyéb 

intézkedések megtételére. 

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

 
5.) Előterjesztés ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséről 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Csak egy kérdésem van. Tudjuk, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-nél van lekötve a pénzünk. 
Azt is tudjuk, hogy a Raiffeisen Bank megszüntette a balassagyarmati fiókját. Ez milyen hatással van 
ennek a tranzakciónak az ügyére? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Jelenleg azért van a Raiffeisen Banknál, mert tavaly ősszel 
kértünk utoljára ajánlatot be három vagy négy banktól és ők adták a legjobbat. Ezek a lekötések a 
budapesti központból az önkormányzati felelősön keresztül történnek, tehát nem itt a helyiekkel. Azt 
minden további nélkül megtesszük, hogy kérünk új ajánlatokat, amint ez letelik. Aki éppen a legjobbat 
adja, ott fogjuk lekötni a pénzünket.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 

ideiglenesen szabad pénzeszközeinek hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – megerősítve az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 16/2013 (V.30.) önkormányzati rendelet 50§ c) 
pontjában foglalt jogkört - az ideiglenesen szabad pénzeszközök Raiffeisen Bank Zrt-nél lekötött 
betétként való hasznosítását jóváhagyja. 
A betét lekötése maximum 4 * 100 M Ft-os összegben, maximum 2015. december 31. napjáig tartó 
időtartamra történhet, a működőképesség és a folyó beruházások menetének folyamatos biztosítása 
mellett. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a betét lekötéssel kapcsolatos szerződés 

megkötésére.  
Határidő: 2015. június 18. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2014 – 2015 évi 
beszámolójának elfogadására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013 – 2014 évi  

beszámolójának elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2014 – 2015 évi beszámolóját. 
 
7.) Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 jelű pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
KEOP-2015-5.7.0 jelű pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-2015-

5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázati felhívásra a 
Balassi Bálint Gimnázium, Dózsa György Általános Iskola és a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény energetikai fejlesztése céljából. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – az elszámolható költségekre vetített korlátok mértékéig 

– a pályázatok előkészítéséhez és megvalósításához szükséges szerződések megkötésére, továbbá 
a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. augusztus 14. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az ülés előtt egy új határozati javaslat került 
kiosztásra a napirendhez. Ennek oka, hogy a pályázó, Bobák Kálmánné a mai napon visszavonta a 
pályázatát, ezért a Központi Óvoda vezetésére kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek kell 
nyilvánítani.  
A határozati javaslat két alternatívát tartalmaz. Az „A” alternatíva szerint Knyazoviczkiné Rutai Gabriellát 
bízza meg a Képviselő-testület a Központi óvoda vezetésével az újonnan kiírt pályázat eredményes 
elbírálásáig, de legkésőbb 2016. július 31. napjáig. A „B” alternatíva szerint az óvoda vezetésével 
kapcsolatos feladatokat az Óvoda szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint kell ellátni.  
Kérem Jegyző Asszonyt, ismertesse, hogy pontosan ez mit is jelent. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Ez a következőket jelenti: A szervezeti és működési 
szabályzat szerint Pálinkás Zoltánné helyett jelenleg Bobák Kálmánné a megbízott vezető. Ő egyébként 
eddig Pálinkásné helyettese volt. Amikor Pálinkásné még ugyan állományban volt, de már a munkából 
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kivonult, akkor a Képviselő-testület oly módon módosította az Óvoda SZMSZ-ét, hogy legyen egy 
helyettese Bobáknénak is, hiszen ő is elmehet szabadságra, vagy bármilyen egyéb okból szükség lehet a 
helyettesítésére. Akkor, a Cseperedő Tagóvoda vezetőjét, a határozatban megnevezett hölgyet jelölte 
meg a Képviselő-testület Bobák Kálmánné helyetteseként.  
Most ez a határozati javaslat két alternatívát tartalmaz. A „B” alternatíva azt jelenti, hogy a szervezeti és 
működési szabályzatban foglaltak szerint folytatódik a helyettesítés rendje, ami lényegében a jelenlegi 
állapotot jelenti, vagyis Bobák Kálmánné, nem, mint intézményvezető, hanem az intézményvezetői 
pozíció betöltéséig, mint helyettes vezeti az intézményt. Az ő helyettese az SZMSZ szerint a Cseperedő 
Tagóvoda vezetője. 
Az „A” alternatíva azt jelenti – erre is lehetősége van a Képviselő-testületnek –, hogy megjelöl egy konkrét 
személyt, és ezt a konkrét személyt maximum egy évre megbízza az intézményvezetői feladatokkal. Az 
„A” alternatíva szerint ez a személy a Cseperedő Tagóvoda vezetője, de jogszabály alapján ez lehetne 
bárki, akinek a végzettsége megfelel a törvényben előírtaknak. A Cseperedő Tagóvoda vezetőjére 
elsősorban azért esett a választás, mert ő volt megjelölve 2. számú helyettesként.  
Tehát leegyszerűsítve: az „A” alternatíva szerint a Cseperedő Tagóvoda jelenlegi vezetője, mint Központi 
Óvoda vezető és Bobák Kálmánné, mint helyettes, a „B” alternatíva szerint Bobák Kálmánné, mint 
megbízott intézményvezető, helyettese a Cseperedő Tagóvoda vezetője. A határozati javaslat ezt a két 
alternatívát tartalmazza. 

Lombos István: Bennem több kérdés is felvetődött. Nem tudom, mennyire indiszkrét a kérdés, ha az, 
akkor visszavonom. Mi okozta egyik napról a másikra a pályázó pályázatának visszavonását? Van-e erről 
információ? A másik, ha ő volt eddig a helyettes, Pálinkásné kiesése után vezette az intézményt, miért 
nem őt bízzuk meg a továbbiakra? Miért 1 évre bízunk meg valakit, ha nem is őt, hanem mást? Ez azt 
jelenti, hogy az önkormányzat számára egy év van arra, hogy egy új pályázatot írjunk ki és új vezetőt 
bízzunk meg? Vagy pedig ebben benne van annak a lehetősége is, hogy holnap reggel egy új pályázatot 
írunk ki, és mondjuk decembertől egy új vezetőt bízunk meg a pályázat eredményessége esetén? 
Ha olyat kérdeztem, amire nem lehet válaszolni, azt is tudomásul veszem. Köszönöm. 

Medvácz Lajos polgármester: Nem kaptunk rá felhatalmazást, hogy elmondjuk, miért lépett vissza. Ez az 
ő szuverén joga. Jegyző Asszonynak nyújtotta be a visszavonó nyilatkozatot. Annyit mondott, hogy nem 
kíván vezető lenni.  Ezért készült az „A” alternatíva szerinti javaslat.  

dr. Varga Andrea jegyző: Attól függetlenül, hogy megváltozott a helyzet, merthogy visszavonta a 
pályázatát, ettől függetlenül a kiküldött anyagban, a határozati javaslat előtti oldalon, van egy dőlt betűvel 
szedett rész a jogszabályból, lényegében most ez a helyzet állt elő. Ez azt jelenti, hogy nem nem vezetett 
eredményre a pályázat, hanem azt, hogy nincs érvényes pályázó, így ennek okán van lehetősége a 
Képviselő-testületnek két döntés meghozatalára. Az egyik, hogy maximum egy évig – tehát az a 
törvényben van, hogy nem lehet hosszabb, mint egy év –, és minimum egy új pályázat eredményes 
lezárásáig lehet megbízni egy olyan személyt, aki nem az SZMSZ-ben rögzített személy, hanem olyan 
személy, akinek a végzettsége megvan. A másik verzió pedig, hogy nem nevesít senkit, hanem azt 
mondja, hogy legyen egy új pályázat, az új pályázat eredményes elbírálásáig pedig az SZMSZ szerinti 
helyettesítési rendben működjenek tovább a dolgok.  

Medvácz Lajos polgármester: A pályázóval történt rövid beszélgetésből én azt vontam le, hogy ő ebben a 
munkában nem szeretne részt venni, ezért az  "A" alternatívát javaslom elfogadni a Képviselő-testületnek. 

A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A” alternatíva szerint határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a Központi óvoda vezetésére - 
óvodavezetői beosztással, magasabb vezetői megbízással - kiírt, nyilvános pályázatot pályázó 
hiányában eredménytelennek nyilvánítja.  
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A Képviselő – testület 2015. augusztus 1. napjától a Központi óvoda vezetésével az újonnan kiírt 
pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2016. július 31. napjáig Knyazoviczkiné Rutai 
Gabriellát bízza meg. 
A megbízott vezető illetménye és vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a köznevelési 
intézményben és az egyéb intézményekben elnevezésű 28/2013.(IX.30.) számú önkormányzati 
rendelet alapján kerül megállapításra. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázat kiírásának előkészítésére. 
 
Határidő:   2015. augusztus 1. 
 a pályázat kiírására: 2015. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
          dr. Varga Andrea jegyző 

 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

jogviszonyának meghosszabbítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István: A határozati javaslatban a kiértesítésre vonatkozó határidőt kérem javítani, 2015. június 
15. van írva, ma pedig ugye már június 25. van. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Természetesen javítani fogjuk. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. fsz. 1. ajtószám alatti 

lakás használati jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyi János (sz: Balassagyarmat, 

1979.; an: Baranyi Márta) részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. földszint 1. szám alatti 75 m2 
alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás lakáshasználati szerződését – költségelven – 2015. 
június 16. napjától kezdődően 2016. június 15. napjáig meghosszabbítja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik. 

 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  A kiértesítésre:  2015. július 15. 

A szerződés megkötésére: 2015. július 31. 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. I. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Az Ifjúsági és Családügyi Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat 
egészüljön ki egy 4. ponttal, a következő szövegezés szerint: 
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„4.) 2015. december 31-ét követően az Önkormányzat ellenőrzi a határozatban foglaltak 
teljesítését. Amennyiben valamely kötelezettségét nem teljesíti, a lakáshasználati szerződést az 
Önkormányzat megszüntetheti.” 
 
Hozzászólás, egyéb javaslat nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja az Ifjúsági és Családügyi 
Bizottság javaslatát, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. 
lh. 4. em. 1. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) 
rendelet 3. §. (4) bekezdésében megjelölt jogkörében eljárva 2015. július 1. napjától 2016.június 30. 
napjáig – szociális alapon - lakáshasználati szerződést köt Puporka Andrással (szül.: 1978.; an.: 
Jónás Edit) és Puporka Andrásnéval (szül. név: Szigeti Réka Barbara; szül.: 1985.; an: Mátyás Ilona) 
az alábbi feltételekkel: 

             Határidő 
1. vízszolgáltatás helyreállítása       2015. 07. 31. 
2. áramszolgáltatás helyreállítása       2015. 07. 31. 
3. a gázterv elkészítése                                                               2015. 07. 31. 
4. a gázszolgáltatás helyreállítása      2015. 08. 31. 
5. elektromos vezetékek felülvizsgálata     2015. 08. 31. 
6. konyha, fürdőszoba helyreállítása     2015. 10. 31. 
7. belső festés, belső ajtók, ablakok mázolása    2015. 12. 31. 
 
A lakáshasználati díj fizetésének kezdete: 2015. szeptember 1. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználókat terhelik. 

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

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ütemezés szerinti 
ellenőrzésére. 

4.) 2015. december 31-ét követően az Önkormányzat ellenőrzi a határozatban foglaltak teljesítését. 
Amennyiben valamely kötelezettségét nem teljesíti, a lakáshasználati szerződést az Önkormányzat 
megszüntetheti. 

 Határidő:  a szerződés megkötésére, a lakás átadására:  2015. július 1. 
a felújítási munkálatok elvégzésére:   2015. december 31. 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Dr. Varga Andrea jegyző 
 
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. em. 3. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogának a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 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 11 igen szavazattal elfogadott.  
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogának, 

 a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint  3. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő 
cseréjéről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Mónika (sz: Balassagyarmat, 

1966.; an: Hodászi Ilona) részére, a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti 
lakásra fennálló bérleti jogát - közös megegyezéssel, a közműszolgáltatások az önkormányzat 
terhére történő helyreállítását követően – a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 3. ajtószám alatti 
33 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás bérleti jogára cseréli határozatlan időre, 
szociális elvű lakbér megfizetése mellett, az alábbi feltételekkel: 
 
 a felújítási munkálatok elvégzésére:   2015. augusztus 31. 
 a Madách liget 17. III. emelet 3. lakás  

visszaadása az Önkormányzatnak:  2015. augusztus 31. 
 lakásbérleti díj fizetésének kezdete:         2015. szeptember 1. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik. 

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

 Határidő:  A kiértesítésre:    2015. július 15. 
A szerződés megkötésére:  2015. július 31. 

 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére (Hendrik Mariann) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztéshez új határozati javaslat került kiosztásra az ülés előtt. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A” változat szerinti határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti lakás  

bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
/Hendrik Mariann/ 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hendrik Mariann (1978. Vác, an.: 

Zahar Mária) Balassagyarmat, Patvarci u. 1. fsz. 4. ajtószám alatti lakásra fennálló lakásbérleti 
szerződését 2015. 06. 30. napjával közös megegyezéssel megszűnteti. 
 

2. A Képviselő-testület a Bérlő 293.719.- Ft lakbértartozását elengedi az általa a lakásban elvégzett 
felújítási munkákra való tekintettel. 
A Képviselő-testület kötelezi a Bérlőt és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóját, hogy a 
lakásból a szerződés megszüntetésével egyidejűleg kijelentkezzenek. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  a kiértesítésre és a lakás átvételére 2015. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 



13 

 

13.) Előterjesztés a balassagyarmati 2635/5, 2635/6, 2635/7 és 2635/12 hrsz-ú ingatlanok 
használatba adására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

122/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 2635/5, 2635/6., 2635/7 és 2635/12. hrsz-ú ingatlanok 

használatba adásáról  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 

- balassagyarmati 2635/5. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú, 753 m2 területű,  
- balassagyarmati 2635/6. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú, 753 m2 területű, 
- balassagyarmati 2635/7. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú, 751 m2 területű, 

valamint a  
- balassagyarmati 2635/12. hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület művelési ágú, 2 ha 5457 m2 

területű ingatlanokból összesen egy 50 * 50 m –es területet 
 sport tevékenység végzése céljából a Balassagyarmati Kerékpáros Sportegyesület (2660 

Balassagyarmat, Vak Bottyán u. 23.; Képviselő: Vízi Tibor) használatába adja az alábbi feltételekkel: 
 

a) A jogviszony 2015. július 01. napjától kezdődő, határozatlan időtartamra jön létre, azt bármely fél 
jogosult írásban, indoklás nélkül, 30 napos felmondási határidővel megszüntetni. 

b) Az egyesület köteles gondoskodni a terület karbantartásáról, továbbá a vonatkozó balesetvédelmi 
előírások betartásáról, illetőleg betartatásáról. Az ezek elmulasztásából eredő károkért teljes 
felelősség terheli. 

c) Az egyesület az ingatlanokon beruházást a kizárólag a használatba adó előzetesen írásbeli 
hozzájárulásával, saját költségére végezhet, mely költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt. 
Az önkormányzat kizárólag az altalaj használatához járul hozzá, bárminemű egyéb sportcélú vagy 
bármilyen egyéb építmény, létesítmény, rámpa, palánk, emelvény, ugrató  stb (továbbiakban: 
Építmény) csak a vonatkozó építési jogszabályok betartásával hozható létre. Az ingatlanon 
található bárminemű Építmény használatából eredő mindennemű személyi és anyagi jellegű 
kárért a használó tartozik felelősséggel. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalmú használati szerződést 

megkösse és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2015. június 30. 

 
14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város közvilágítási fejlesztési koncepciójára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Szedlák Sándor: Megnéztem a cégkivonatait ennek a Kft-nek. Tulajdonképpen három kft-t is találtam az 
interneten a cégkivonatok között, melyet ez az üzemeltető üzemeltet. Gondolom ő a tulajdonos is, vagy 
valamelyik tulajdonos a sok közül. Megnézve a cégkivonatokat, a Gamma – Sprint Kft-nél van néhány 
probléma. Nem tudom, mennyiben ismeri ezeket az önkormányzat vezetése. Javaslom ezeknek 
utánanézni, ha szóba kerül a szerződéskötés, vagy folyamatban van. A Gamma – Kolor Kft-vel 
kapcsolatban nincsen probléma. Én bízom abban, hogy ez rendben lesz. Azt kérdezném, hogyha ezek a 
beruházások meg lesznek valósítva, nyilván a Kft feladata lesz ezek kezelése, üzemeltetése. Vagy nem? 
Ha meghibásodik valami, hova jelentjük be? Kinek? Mit? Ez nekem nem derült ki az előterjesztésből, erről 
kérnék valami tájékoztatást.  
Az elképzelést és koncepciót jónak ítélem és támogatni fogom.   
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Lombos István: Nem tudom, hogy képviselő társaim is kaptak-e annak idején lehetőséget arra, hogy a 
közvilágítással kapcsolatos információikat megosszák a hivatal munkatársaival, én kaptam. Vettem a 
fáradságot és én amennyire lehetett, végig is jártam a várost sötétedés után. Le is adtam egy anyagot 
ezzel kapcsolatban. Az általam leadott javaslatokat meg is találtam ebben az anyagban. 
Egyetlen egy dologra szeretném igen-igen hangosan felhívni a figyelmet. A Szügyi út kifejezetten 
balesetveszélyes sötétedés után, esőzéskor, téli időszakban. A Szügyi útba torkolló mellékutcák nem 
láthatók a világításnál, szerencse hogy eddig nem történt baleset. Szeretném még egyszer felhívni a 
figyelmet a Szügyi út világítására és a betorkolló utak sarok kivilágítására vagy jelzésére, mert igen 
balesetveszélyes. 
 
Medvácz Lajos polgármester Egyetértek Elnök úrral. A Szügyi útnak főleg a táblától bevezető szakasza 
elég sötét. A közvilágítás működtetésére egy éves szerződésünk van az ÉMÁSZ-szal. Hamarosan a 
Képviselő-testület elé kerül, hogy legyen a további üzemeltetés, működtetés. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Szedlák képviselő úrnak mondom, hogy a rossz tapasztalataink miatt, 
minden évben nyílt pályázat keretében pályáztatjuk meg a közvilágítás üzemeltetési feladatait. A 
városban ezt a feladatot a Gamma – Kolor Kft végzi, melynek a cégnyilvántartása rendben van, 
Szécsényben, Salgótarjánban is azt hiszem, ők szolgáltatják a közvilágítás karbantartását.  
Ez azt jelenti, hogy van közvetlen e-mail lehetőség a bejelentésre a közvilágítás kezelőjénél, ezt meg 
lehet nézni a honlapon, vagy Zábrádi kolléga és Mega osztályvezető úr is meg tudja mondani,  
Akkor kompetens a Gamma – Kolor Kft, ha 1, 2, 3 lámpa ég ki, a szakaszhibákért az ÉMÁSZ felel. A 
közvilágítás korszerűsítéséhez a Gamma – Kolornak semmi köze nincs, ő csak egy nyertes pályázat 
folytán végzi kb. 200 eFt + Áfáért havonta a közvilágítás karbantartását. Meg kell jegyeznünk, sokkal 
jobban, mint a lekötött közvilágítási korszerűsítési projekt miatt 15 évig egy korábbi cég.  
Lombos úr pedig láthatja, hogy a 35 W-os felújítási sorban az első helyen van a Szügyi útnak a felújítása. 
Az idén nyilván nem minden területen tudunk beavatkozni, de a költségvetés legutóbbi módosításának 
köszönhetően mintegy 15 millió forintos nagyságrend van a közvilágítás korszerűsítésére. Ez azért 
látványos eredményt fog hozni 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

123/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város 2015-2020-ig tartó időszak közvilágítási fejlesztési koncepciójáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete Balassagyarmat Város közvilágítás 

fejlesztési koncepcióját elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület a hálózat fejlesztést az alábbiak szerint határozza meg:  

A. Közvilágítási hálózattal nem rendelkező területeken az alábbi felsorolás szerinti ütemezésben 
szükséges a közvilágítási hálózatot kiépíteni. 
1. Ipolypart utca 
2. Hunyadi és Dózsa utcák tömb házai közötti megvilágított játszóteret megközelítő gyalogutak, 
3. Canada üzletház mögötti megnyitott parkoló a főutca felől 
4. Nyírjesi Önkormányzati üdülő és a Fenyves úton kiépített légvezetékig terjedő szakasz 
5. Veres Pálné – Huszár A. utcák közötti Táncsics köz és Névtelen u. 
6. Kodály - Kondor utcák közötti szakaszon a Móra F. utca 
7. Kecske liget vasút melletti gyalogút 
8. Dózsa és Hunyadi utcákban a lakóházak környéke 
9. Thököly – Hunyadi utcák közötti piaci parkoló 
10. Liszt F. utca keleti vége 
11. Árpád út tömbház mögötti terület 
12. Móricz Zs utcai garázssor (napelemes) 
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13. Mikszáth – Ipoly utcák közötti gyalogos út (napelemes) 
14. Nyírjes Nyírfa u. 
15. Kossuth u. 70. előtti parkoló 

 
B. 2015. évi felmérés alapján a fák metszését – amelyek a közvilágítási lámpatesteket eltakarják – 

az alábbi utcákban szükséges elvégezni: 
- Béri Balogh Á. u. 
- Óváros tér északi oldal (régi világító testek) 
- Jókai u. 
- Szontágh P. u. 
- Bíró J. u. – Felsőmalom u. közötti út a garázsoknál 
- Árpád u. 
- Palóc liget 
- Zrínyi u. 
- Hajós A. u. 
- Damjanich u. 
- Daróczi u. 
- Mártírok u. 
- Veres Pálné u. 
- Móricz Zs. u. 
- Ipari Park 
- Nyírjes (Kacsa u.) 

 
C. a közvilágítás felújítása elsősorban az alábbi utakon szükséges: 

- Szügyi u. 
- Nyírjesi u.  
- Mártírok u. 
- Fáy A. u. 
- Patvarci u. 
- Kóvári u. 
- Hunyadi u. 
- Arany J. u. 
- Dózsa Gy. u. 
- Ipolypart u. 
- Bercsényi u. 
- Vízy Zs. u. 
- Hajós A. u. 
 

3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert Balassagyarmat 
város közvilágítás fejlesztési koncepciójának 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére, az adott év költségvetési rendeletében biztosított keretösszeg 
figyelembe vételével. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: folyamatos   
 

15.) Előterjesztés a Balassagyarmat-Szügyi Iparterület feltáró útja megépítésének előkészítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: A téma jelentősége miatt röviden ismertetem az előterjesztést. A város 
kivezető útjain látszik, hogy a Budapest felé haladó irány után, szinte hasonló nagyságrendben a déli 
irány a meghatározó. Ez nagyjából a 2000-es évek elején alakult így, tulajdonképpen a Delphi 
megtelepedésével, illetve a schengeni határ kialakulásával, amikor lényegében megszűnt a határon 
átnyúló teher tranzit forgalom, illetve a jelentős tranzit forgalom, nem kerülte már senki ki Parassapusztát. 
Emiatt a megnövekedett  forgalom miatt, illetve mert az ezredfordulótól a Szügy-Balassagyarmati 
iparterület jelentős fejlődésnek indult, ma már tulajdonképpen Nógrád megye vezető ipari centrumává vált. 
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Ezt a forgalmat mindenféleképpen ki kell a városból vezetni. 
A jelenlegi tervek és a város lehetőségei miatt lehetetlenség ezt más irányból megvalósítani, mert a várost 
nyugaton lehatárolja a Duna-Ipoly Nemzeti Park. Volt már tanulmány a 2004-2005-ös évben, amiben 
szóba került már akkor a Galibapuszta, Szentlőrinc pusztai, egykori középkori országútnak az 
összeköttetése, amely egy 3 km-es útszakasz. Ez a legrövidebb megoldást nyújtaná a Balassagyarmat-
Szügyi iparterület feltárásához. 7 km megtakarítást jelentene ezeknek az iparterületeknek, illetve a tőlünk 
délre fekvő települések lakóinak is Budapest felől.  
Balassagyarmat városa jól felfogott üzleti érdekénél fogva vállalná a déli iparterületek feltáró útja 
folytatásának a saját kivitelezését. Erről szól az előterjesztés. Mivel – sajnálatos módon – a rendezési 
tervek nem követték az elmúlt 15 év változásait, nagyon előről kell kezdenünk. Minden rendezési tervet és 
koncepciót meg kell próbálnunk ehhez igazítani. A rendezési tervek módosításában a Megyei Közgyűlés a 
kompetens, ma délelőtt tárgyaltunk erről Skuczi Nándor elnök úrral, hogy erre fel kell készülniük, nemcsak 
mi vizsgáljuk felül a rendezési terveinket, hanem jóformán mindenki, hiszen 15-20 éve nem nyúltak hozzá 
a települések.  
Lesz még rendkívüli ülés ezzel kapcsolatban, mert Balassagyarmat területi funkciójú megyei rendezési 
tervét is módosítani kell. Nemcsak a közlekedésben vannak anomáliák, hanem a mezőgazdasági, 
erdőterületekre kiírt területek esetén is, ipari, gazdasági tartalékterület is nagyon kevés van a városban. 
Ezeket megyei szinten kell először módosítani, csak utána tudjuk behozni a rendszerbe. Javaslom minden 
testületi tagnak és a kedves nézőknek a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, amely 
megtalálható a város honlapján. Várunk minden észrevételt ezzel kapcsolatosan is. Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

124/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat-Szügyi iparterület feltáró útja  

megépítésének előkészítéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a város déli iparterületének feltáró 
útja (a 22-es főút és 2108-as összekötő utakat összekötő út) megvalósítása érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy kezdje meg a 22-es főútvonal és a 21128-as bekötő utat Szentlőrinc puszta és 
Galibapuszta között összekötő út, illetve a csesztvei 21 megépítésének mellékletben foglalt 
előkészítését, különösen az alábbiak tekintetében: 

 
• Érsekvadkert és Csesztve önkormányzatainak hozzájárulását kérve a közigazgatási területükön 

való megvalósításra, 
• a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai támogatására, 
• a szükséges országos és Nógrád megyei területfejlesztési és közlekedési koncepciók módosítása 

érdekében, 
• a megvalósítás érdekében a lehető legszélesebb körű térségi politikai és civil összefogás (Szügy, 

Mohora, Nógrádmarcal, Cserháthaláp, Magyarnándor, Cserhátsurány stb. települések és azok 
gazdasági és civil szereplőinek) megszervezésére. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 21128-as bekötő és a 2108-as összekötő utat 
Balassagyarmat város külterületén a tervezett déli tartalék iparterületeket feltáró első földút 
vonalában összekötő út megépítésének e határozat mellékletében látható előkészítésére, különös 
tekintettel: 
• a szükséges önkormányzati területrendezési tervek és koncepciók (ITS stb.) módosítása 

érdekében, 
• a megvalósítás érdekében a lehető legszélesebb körű térségi politikai és civil összefogás (Szügy, 

Mohora, Nógrádmarcal, Cserháthaláp, Magyarnándor, Cserhátsurány stb. települések és azok 
gazdasági és civil szereplőinek) megszervezése érdekében. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tárja fel Balla Mihály országgyűlési képviselő, 
fejlesztési miniszteri biztos, és Nógrád Megye Közgyűlése segítségével a minél előbbi megvalósítás 
lehetséges ütemezését és forrásait. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg és a határozat végrehajtásáról folyamatosan tájékoztassa a képviselő-
testületet. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

16.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének  

módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

 A közbeszerzési terv a következő pontokkal egészül ki: 
 

II.2. Balassi Bálint 
Gimnázium energetikai 
fejlesztése    

 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás 

2015.  2015.  

II.3. Dózsa György Általános 
Iskola energetikai fejlesztése   

 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás 

2015. 2015. 

II.4. Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény energetikai 
fejlesztése    

 

Kbt. III. Rész szerinti 
eljárásrend, Hirdetmény 

közzététele nélkül indított 
eljárás 

2015. 2015. 

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

 
Határidő: 2015. június 25. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
17.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Thököly u. 12. fsz. 5. ajtószám alatti lakás hasznosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A” változat szerinti 
határozati javaslatot, azzal, hogy a lakás lakottan, 250.000.- Ft-ért kerüljön értékesítésre, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Thököly út 12. fsz. 5. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly út 12. 

fsz. 5. ajtószám alatti (Hrsz.: 1456/A/5) 49 m2 alapterületű, egy szobás komfort nélküli 
komfortfokozatú lakást – lakottan, jelenlegi megtekintett állapotban – 250.000.- Ft-ért Skrivanek 
Ferenc (szül: Skrivanek Ferenc; Balassagyarmat, 1956.; an: Kovács Mária) és Skrivanekné Tóth 
Erika (szül. Tóth Erika; Salgótarján, 1971.; an: Borda Mária) részére elidegeníti. 

 
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőket terhelik. 
 

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

Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2015. augusztus 31. 
Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 

 

18.) Tájékoztató az egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásokra beérkezett 
pályázatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt a KB elnöke 
 

Lombos István: Kérdésem: A névsorban nemcsak balassagyarmati lakhellyel rendelkező tanulók 
vannak. Sőt, azt kell mondanom, hogy majdnem 50 %-ban Balassagyarmaton tanuló vidékiek. 
A kérdésem, hogy a város önkormányzatának így kötelezettsége, vagy csak rajtunk megy keresztül ez az 
adható pénz? Semmi problémám azzal, hogy ezek a gyerekek kapják ezt a támogatást, a kérdésem, hogy 
függetlenül attól, hogy hol lakik, de Balassagyarmaton tanul, akkor ez a mi dolgunk-e?  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A Képviselő-testület rendelete alapján ez egy ösztöndíj, amit saját forrásból 
adunk. Célja, hogy a Szent-Györgyi Albert Gimnáziumban az egészségügyi szakmacsoportos oktatás 
fellendüljön. Ezt a fajta hiányszakmát a Dr. Kenessey Albert Kórházzal egyeztetetten tudjuk valamilyen 
módon népszerűsíteni, tudjuk a hiányt orvosolni.  Nem feltétel a balassagyarmati lakhely, a lényeg, hogy a 
Szent-Györgyi Gimnázium egészségügyi szakmacsoportos osztályába járjon. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

127/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2015. évi 
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak az 
önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2015. évi elbírálásáról szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
19.) Előterjesztés Ifjúsági Alap felosztására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Kulturális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy a 
támogatás elszámolásakor az elszámoláson az igazgató aláírása is szerepeljen. 
Kérik ezzel kiegészíteni a határozati javaslatot. 
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Hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a Kulturális Bizottság javaslatát, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

128/2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
Ifjúsági Alap felosztásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében ifjúsági 

alap címen rendelkezésre álló előirányzatot az ifjúság önszerveződő tevékenységeinek, 
célkitűzéseinek támogatása érdekében – az arányosság elvének figyelembe vételével az alábbiak 
szerint osztja fel: 

 
- a tárgyévet megelőző év októberi statisztikai létszámában foglaltak szerinti nappali tagozatos, 9.- 

12. évfolyamos tanulók száma alapján arányosan osztja szét az előirányzat összegét a 
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola; Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Szondi György 
Szakközépiskola és Szakiskola és Speciális Szakiskola, RIDENS Szakképző Iskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium, Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző 
Iskola között 

- a felosztott forrás az érintett intézmény mellett működő alapítvány részére ( az érintett intézmény 
vezetője; az alapítvány képviselője és a diákönkormányzat vezetőjének együttes nyilatkozata 
alapján) kerül átutalásra, támogatási szerződés alapján 

- a támogatási szerződés értelmében az alapítványok az összeget a diákönkormányzat 
tevékenységének támogatására kötelesek fordítani 

- a folyósított összegről az alapítvány a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni. 
Az elszámolást az alapítvány képviselője mellett a diákönkormányzat képviselője és az iskola 
igazgatója is aláírja 

- az alap felosztásának jelen határozatban foglalt elve az ifjúsági alap fennállásáig, illetve jelen 
határozat módosításáig, visszavonásáig fennáll 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

 
20.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Orosz Bernadett elnök: Az Ifjúsági és Családügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú 
5 igen szavazattal javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Lombos István elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú 5 igen 
szavazattal javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2015.(VI.29.) 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) 

 
21.) Előterjesztés rekortán pálya építésének támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Huszár Péter elnök: A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú 6 igen 
szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását  
 
Lombos István elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú 5 igen 
szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
Tisztelt Képviselő-testület! Itt most ismételten felhívom a figyelmet, hogy az az egyesület, amely több mint 
200 millió forintos beruházást tud megvalósítani, amihez az Önkormányzat nem kis önrészt biztosít –  
mert a társasági adó mellé 30 % önrészt kell tenni –, a kispályánál egy 2,5 millió forintos önrészt biztosít 
az Önkormányzat, ennél az egyesületnél az edzők fél éve nem kapnak bért.  
Ennek utána kell nézni. Köszönöm szépen. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A rekortán pályának semmi köze az egyesületekhez. Miképpen 
Balassagyarmat Város Önkormányzata egy fillér önrészt sem ad az egyesületeknek a beruházáshoz. A 
területet biztosítja csak, illetve az egyesületeknek nyújt, mint minden sportegyesületnek támogatást. Tehát 
Balassagyarmat Város Önkormányzata semmilyen TAO beruházáshoz nem nyújt semmiféle támogatást. 
Ezt nagyon fontos rögzíteni. Az előterjesztés megtárgyalásakor a Pénzügyi Bizottság ülésén nem tudtam 
jelen lenni, a Városüzemeltetési Bizottság ülésén elmondtam, hogy az előterjesztés azért került be soron 
kívül, mert ez egy márciusban meghirdetett pályázat volt, amire akkor benyújtottunk pályázatot. A márciusi 
vagy az április ülésen egyébként szóban említettük, de most felgyorsultak az események. 10 településen 
épül ilyen multifunkcionális rekortán pálya – tehát nem foci és nem kézilabda, hanem mind a kettő és 
egyéb pályaminták is kerülnek rá –, ebből Nógrád megye kettőt látszik elnyerni, Pásztón és  
Balassagyarmaton. A konstrukció az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az MLSZ és a TAO-ból 
megmaradt pénzek. Az MLSZ menedzselésében fog történni, semmi köze nincs a helyi egyesületekhez. A 
kivitelező az MLSZ lesz. Nagyjából olyan lesz a konstrukció, mint a műfüves pályáknál, tehát 15 évre kell 
majd egy együttműködési megállapodást kötni. Mivel nem engedélyköteles beruházás, ezért jelzálogjogot 
sem kell bejegyezni, ellentétben az MLSZ számára bejegyzendő sportközpont építéssel. A tulajdonos az 
önkormányzat lesz. Az együttműködési megállapodás bekerül majd a testület elé, amint a talajmechanika, 
illetve a végső műszaki tartalmak tisztázódnak, a képviselő-testület tudni fogja, hogy mi a működtetési 
kötelezettsége e tekintetben. Az összegre vonatkozóan elhangzott a bizottság részéről a kérdés, hogy 
miért van egy tól-ig határ. Ennek az az oka, hogy maga az alappálya alaphangon 20 millió forintos 
összeget jelent, ez egy speciális gumi borítású pálya, de vannak opcionális lehetőségek, a világítástól, a 
palánktól, a labdafogó hálótól, a kerítésen át a talajmechanikai vizsgálatig, amire nagyon rövid határidőt 
kaptunk, illetve a tulajdonosi nyilatkozat. Ez az oka annak, hogy gyorsan kellett most napirendre tűzni a 
kérdést. A talajmechanikai vizsgálat fogja eldönteni, hogy milyen szabad források állnak még 
rendelkezésre, hogy érdemes-e kitölteni ezt a 2,5 milliós önrészkeretet vagy sem. Ezt majd 
sportszakemberekkel egyeztetve fogjuk eldönteni. A terület kijelölése pedig azért történt, mert per pillanat 
az alaprajzon látható terület – amely a Horgászegyesület mögötti gazos, bokros, használaton kívüli terület 
– senkinek nem fog hiányozni, tehát tulajdonképpen növeljük a használatba vett zöldterületek vagy 
használatba vett területek számát. Köszönöm.  
 
Lombos István: Köszönöm a tájékoztatást Alpolgármester Úr, tisztában voltam a konstrukcióval. Az 
EMMI és az MLSZ által Magyarországon több száz helyen megépítendő rekortán kispályák ügyében. 
Nekem egyébként sincs bajom azzal, ha sportpálya vagy sport infrastruktúra javulás van a városban, én 
ezt mindig, minden körülmények között üdvözlöm, és örülök, hogy erre van pénzünk, és tudunk pénzt 
szerezni máshonnan is. Éppen ezért érdekel engem nagyon – és ugye Alpolgármester úr azt mondja, 
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hogy önrészt nem biztosítottunk az egyesületnek az öltöző felépítéséhez –, hogy honnan volt önrésze a 
sportegyesületnek. Engem képviselőként is érdekel, hogy honnan volt 30 %-os önrészre pénze az 
egyesületnek, amely építi az öltözőépületet. 200 vagy 250 milliós beruházásnál a 30 % - akárhogy 
számolom is – 60 millió Ft alatt nem áll meg. Ezt az önrészt TAO-ból nem lehetett biztosítani. 
Ami a kispályát illeti ez egy jó konstrukció, bár hozzáteszem, az északi elkerülő úthoz éppen a lehető 
legközelebb épül. Labdafogó háló, világítás, egyebek fognak kelleni.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Szeptemberben erre vissza fogunk térni, bekerül Elnök úr javaslata a 
munkatervbe.  
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
  

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

129./2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
rekortán pálya építésének támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 1/1 arányú 

tulajdonában lévő 3192/1 hrsz-ú, természetben Balassagyarmat, Ipolypart u. 12. szám alatti 
ingatlanon az MLSZ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös projektje keretében, rekortán 
borítású 20x40 méter területű multifunkcionális, közösségi használatú sportpálya valósuljon meg. 
 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt projekt lebonyolításához szükséges 10 %-os önerőt, 
maximum nettó 2 millió 500 ezer forintot 2015. évi költségvetésében, az Ipolypart úti sportcentrum 
fejlesztése költségsoron biztosít. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

szükség szerint a beruházási összeg mértékéig az MLSZ részére jelzálogjog biztosítására vonatkozó 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2015. július 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
22.) Előterjesztés állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
   
Lombos István elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú 5 igen 
szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Huszár Péter elnök: A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú 6 igen 
szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

130./2015.(VI.25.)         h a t á r o z a t a 
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 68/2011.(IV.28.) és a 

169/2012.(X.08.) határozataiban foglalt, a Balassagyarmat 0154/86, 0154/84, 0154/83, 0154/81, 
0154/72, 0154/58 hrsz-ú, állami tulajdonú földrészletek megvételére vonatkozó szándékát. A vételár 
fedezetét a Képviselő-testület „Kutak megszüntetése” előirányzat egyidejű csökkentésével biztosítja. 
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2.) A Képviselő-testület elfogadja az 1.) pontban felsorolt ingatlanokra forgalmi értékbecsléssel 
megállapított 6.062.000.- Ft (azaz hatmillió-hatvankétezer forint) vételárat. 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja az 1.) pontban felsorolt ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatos valamennyi költség (forgalmi értékbecslése elkészítésének költsége, tulajdonváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei) viselését. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban felsorolt ingatlanokra vonatkozó, a 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötendő adás-vételi szerződés aláírására, illetve az adás-
vétellel kapcsolatos teendők ellátására. 
Határidő: a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet értesítésére: 2015. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
A 23.) napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv 
tartalmazza. 
 
24.) Egyebek 

 
Medvácz Lajos polgármester: Dobrocsi Lénárd képviselő úr írásban interpellációt nyújtott be, egyben 
kérte hogy az abban foglaltakat a jegyzőkönyvben is rögzítsük. Az interpelláció tehát (felolvassa): 
 
„Kérem a városvezetés állásfoglalását az Ipoly holtág melletti területen elásott több száz köbméter illegális 
hulladék hatósági vizsgálatával kapcsolatban. 2014 szeptemberében tettem közérdekű bejelentést 
Balassagyarmat Jegyzőjének, akitől az ügy a Környezetvédelmi Hatósághoz került át. Az azóta eltelt 
kilenc hónapban semmilyen érdemleges lépést és kézzel fogható vizsgálatot a hatóság nem 
foganatosított. Erről 2015 június 8-án személyesen tájékozódtam a hatóság székhelyén. Már második 
alkalommal.  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 55. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság 
döntéséig veszélyes hulladéknak kell tekinteni az ismeretlen összetételű és a hulladékjegyzékben 
közelebbről meg nem határozott típusú hulladékot. Ez jelen esetben akkor is fent áll, ha az elásás 
tényének köszönhetően szabad szemmel nem látható és nem beazonosítható az Ipoly holtágától kb. 15-
20 méterre elhelyezett illegális hulladék. 
Ezen hulladéktörvény alapján a kihelyezett inert anyag is hulladéknak minősül. A balassagyarmati 
önkormányzat alkalmazásában álló személyek által aláírt szeptemberi helyszínen rögzített 
jegyzőkönyvben a tulajdonos elismerte az inert anyag általa történő kihelyezését. 
Várom a városvezetés állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy kíván-e foglalkozni ezzel az üggyel annak 
fényében, hogy sajnos a mai magyarországi viszonyokra különösen jellemző hatóságok közötti feladat 
áthelyezések és időhúzások áldozata a Balassagyarmathoz tartozó Ipoly holtágak különleges és 
vadregényes természeti kincse. 
A városvezetés akar-e a hatóságokra nyomást gyakorolni, illetve eredményeket felmutató tevékenységet 
kieszközölni természeti értékeink védelmének érdekében és a hulladéktörvényt be nem tartó személyek 
felelősségre vonása érdekében?!” 
 
Tisztelt Képviselő Úr! A válaszom a következő. Mint ahogyan azt interpellációjában jelezte, a kérdéses 
ügyben Balassagyarmat városának, a Hivatalnak hatásköre nincs, ezért is került áttételre a kérelme a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi felügyelőséghez. Az áttétel óta (2014. 
szeptembere) az ügy folyamatáról tájékoztatást sem az önkormányzat, sem a hivatal nem kapott. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a alapján az 
önkormányzat feladata – egyebek között – a környezet – egészségügy, a helyi környezet – és 
természetvédelem biztosítása.  
Az érintett ingatlan nem önkormányzati, hanem magántulajdonban van. 
Fentiek alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő urat, hogy írásban kérek tájékoztatást az ügyről a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi felügyelőségtől. 
Természetesen, a részemre megküldött választ Önnek is továbbítani fogom. 
Kérem Képviselő Urat, fogadja el a válaszomat. 
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(Az interpelláció és az arra adott válasz írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Dobrocsi Lénárd: Polgármester úr köszönöm a választ, elfogadom, remélve, hogy valamilyen megoldás 
fog születni az ügyben. Ősszel kezdődött az eljárás, január 7-én jártam először a Környezetvédelmi 
Hatóság Közép-Duna-völgyi Központjában, meglepően érdekes fejlemény volt, hogy éppen aznap került 
Főigazgató asszony elé az a papír, amiben tájékoztattak - igazából egy teljesen úgymond „lufi” – 
értesítésről. Még aznap, ott a helyszínen egy személyes konzultációt kértem, arra sem kaptam semmilyen 
választ. Ezért tettem fel Önöknek is a kérdést, mivel két, háromszori megkeresésre sem reagált semmit a 
hatóság, esetlegesen a városvezetés, ha tud, úgymond minimális nyomásgyakorlást kíván-e kifejteni. 
Sajnos nem áll sehogy az ügy, viszont a holtág védelme elég fontos lenne. Ha jól emlékszem az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiánkban is szerepel a holtágnak a közeljövőbeni hasznosítása. Ehhez a 
megőrzése a legfontosabb. Köszönöm és elfogadom a választ.  
 
Medvácz Lajos polgármester elköszön a Városi Televízió nézőitől és 16,10 órakor megköszönve a 
munkát, bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


