Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember
24-én 14.00 órától tartott rendes üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, 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
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző
Mega György osztályvezető
Juhászné Gajzinger Ágnes
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit, az
intézményvezetőket és a városi televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, a
megválasztott 12 képviselőből 12 fő van jelen, majd megnyitja azt.
A napirendre vonatkozóan javasolnám napirendre venni az „Előterjesztés a Balassagyarmat,
Hétvezér u. 26. szám alatti (Trikál utcai konyha) 201/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására” és az
„Előterjesztés rekortán pálya építésének támogatásáról szóló határozat módosítására” című
napirendi pontokat.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény,
javaslat.
Lombos István: A júniusi képviselő-testületi ülésen elfogadtuk, hogy a labdarúgó klub
beszámolóját a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre behozzuk. Viszont nem szerepel a
testületi anyagban ez a pénzügyi beszámoló. Azt kérdezném, hogy mi ennek az oka?
Dobrocsi Lénárd: A városvezetéstől kérdezném, hogy a közelmúltban esetleg a
Belügyminisztériummal vagy a Bevándorlási Hivatallal folytattak valamilyen egyeztetést az
elmúlt hetek eseményei okán?
Medvácz Lajos polgármester: Igen, természetesen folytattunk egyeztetéseket és tárgyalásokat.
Bővebben majd a napirendi pontok tárgyalását követően beszélünk róla.
A polgármester egyéb vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a Balassagyarmat,
Hétvezér u. 26. szám alatti (Trikál utcai konyha) 201/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról szóló

előterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadott.
(Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés rekortán pálya építésének támogatásáról
szóló határozat módosítására” című napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosításokkal együtt, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a NET Zrt. vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú balassagyarmati lakások
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Duna – Ipoly Önkormányzati Program Társulás társulási megállapodásának
felmondására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.)
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I emelet 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének meghosszabbítására
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u.39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás lakáshasználati jogviszonyának meghosszabbítására
d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

8.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő
fejlesztési tervről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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11.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására
vonatkozó szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó
hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával összefüggő
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának,
a 2015/2016. nevelési évre szóló Pedagógiai – Működési Munkatervének és a 2015. 08.01.2016. 07. 31. időszakra szóló Vezetői Program elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés folyószámlahitel igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében
rendkívüli szociális támogatásra) elnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti (Trikál utcai konyha) 201/1
hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19.) Előterjesztés rekortán pálya építésének támogatásáról szóló határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Zárt ülés
1.) Előterjesztés a
„Balassagyarmat Kultúrájáért”
„Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa”
„Balassagyarmat Szociálpolitikájáért”
„Balassagyarmat Sportjáért”
„Balassagyarmat Jó Tanulója és Jó Sportolója” emlékérem”
„Balassagyarmat Közbiztonságáért”
„Balassagyarmat Egészségügyéért” és a
„Balassagyarmat Közösségéért” díjak odaítélésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
NAPIREND ELŐTT
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt eseményeket.
Tájékoztat a város fontosabb kulturális programjairól.
Közben köszönti Pálinkás Zoltánnét, és ismerteti életpályáját, munkásságát.
Továbbiakban jó egészséget és sok sikert kívánunk az életben!
Ezt követően Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, és dr. Varga
Andrea jegyző asszony átadják az ajándékot Pálinkás Zoltánnénak.
Pálinkás Zoltánné: Engedjék meg, hogy ez úton is megköszönjem, hogy lehetőséget adtak,
hogy óvodavezető lehessek. Úgy gondolom, hogy szeretettel, odaadással végeztem
feladatomat. Remélem ezt önök is így látták. Önöknek is jó egészséget és sok sikert kívánok a
továbbiakban!
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A képviselő-testületünk egy tagjának, Orosz Bernadett képviselő asszonynak szeretnénk
gratulálni, hiszen megszületett kislánya, Orosz Anna. Gratulálunk!
(Közben virágcsokrot adnak át Orosz Bernadett képviselő asszonynak.)
Medvácz Lajos polgármester: Lombos István Elnök úr kérdésére jegyző asszony fog válaszolni.
dr. Varga Andrea jegyző: Valóban a szeptemberi ülés napirendi pontjai között szerepelt ez az
előterjesztés. Azonban az Egyesület azt kérte, hogy októberre legyen elhalasztva.
A Képviselő-testület jó néhány tagja szeptember 10-én volt egy helyszíni bejáráson, ahol több
információhoz is hozzájuthattak.
Az Egyesület kérésének eleget téve áttettük ezt a beszámolót októberre, reméljük, hogy
októberben írásban is megkapjuk az anyagot.
Lombos István: Nem kívántam írásos beszámolót, nem gondoltam ilyesmire. Az akkori
felvetésem - hogy számoljon be az egyesület - apropóját az edzőknek ki nem fizetett bérek
kényszerítették ki belőlem. Mert ezért kerestek meg, tehát a gazdálkodással kapcsolatban kellett
volna információ, de gondolom nemcsak nekünk képviselőknek, hanem a közvéleménynek is.
Ha októberben ezt meg tudják tenni, akkor természetesen én kivárom ezt. Köszönöm szépen!
Medvácz Lajos polgármester: Dobrocsi Lénárd képviselőnek volt kérdése a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal Balassagyarmati Szállójával kapcsolatban.
Csach Gábor alpolgármester: Még mielőtt erről beszélnék, Elnök úrnak válaszolnék arra, hogy

az én információim szerint a BSE-nek az időarányos idei támogatása kiosztásra került, tehát
elvileg neki rendeznie kellett az elmaradásokat. A Palóc Farkasoknál volt helyszíni bejárás.
Ugye 2 teljesen külön egyesületről beszélünk. De természetesen megkérjük a Palóc Farkasok
Egyesületet is, hogy ők is nyújtsanak be egy írásos beszámolót, ami a beruházás részét érinti.
Ami a Bevándorlási Hivatallal való kapcsolattartást érinti, képviselő úr értesült róla, hogy
augusztus 28-án közös nyilatkozatban nehezményeztük azt az egészen szokatlan és bizarr
eljárást, hogy teljesen váratlanul, mindenféle értesítés nélkül, vasúton szállítottak migránsokat a
röszkei határátkelőről. Az volt az a nap, mikor először ment 3000 fölé a migránsok száma.
Teljesen abszurd volt a helyzet, nagyon rossz emlékeket idéző. Ezért e tekintetben kértük az
összes szervet, hogy időben tájékoztassanak minket hasonló, váratlan eseményekről, másrészt,
ha már elkövetik azt, hogy az ország másik részére szállítanak kis csoportokban migránsokat,
akkor azt autóbuszon, háztól házig megerősített rendőri védelemmel tegyék. Augusztus 27-e
után már nem volt ilyen esemény.
Nyilván van közülük olyan, aki nem őrzött pozícióban van, tehát nem regisztrációra van
előjegyezve, és az szabadon elhagyhatja a szállót. Tehát nyilvánvalóan utaznak vasúton is
migránsok, de az ő létszámuk alacsony. Egyébként július óta megemelkedett a regisztrációra
ideszállított migránsok száma, de ez nem haladja meg a szálló kapacitását. Sőt elmondható,
hogy nagyjából háromnegyed éve a szálló átlagos működési kapacitása 15-30 fő között van.
Tehát a közösségi szálló funkcionális létszáma, vagyis a kiutasításra várók és a lejárt
menedékügy eljárásban résztvevők száma, alacsony.
Értesültünk arról is, hogy volt olyan nap, amikor 2-3 transzport is érkezett. De ezeknek az
elszállítása regisztráció után lezajlott. Rendőrkapitány úr is rendszeresen tájékozat minket
minden városi eseményről, ami ezzel kapcsolatos. Sok minden kering a városban, de nem kell
mindent elhinni. De valóban szeptember elején volt olyan eset, hogy a regisztrációra előrendelt
migránsok szökést kíséreltek meg, de sikerült elkapni őket. Olyan is volt, hogy
embercsempészek Budapestről Balassagyarmat környékére szállítottak migránsokat, azzal a
felkiáltással, hogy ez itt Ausztria, és Németország ott van az erdőn túl. Mindezt óriási pénzekért.
Őket is a balassagyarmati szállóra szállították.
Azt lehet mondani, hogy amióta az új jogszabályok hatályba léptek, és felépült a kerítés,
csökkent a magyarországi migránsnyomás. Balassagyarmaton is. Szombat óta egy transzport
sem volt. Reméljük, hogy a nagy csatán túl vagyunk. Azt gondolom, hogy a déli országrész
polgáraival, vagy a keleti pályaudvar környékén lakókkal szemben Balassagyarmat még így sem
érzett jóformán semmit, vagy alig valamit a Magyarországra és Európára nehezedő
migránsáradatból. Ettől függetlenül ebben a nyilatkozatban is olvashatta képviselő úr, hogy
továbbra is határozott szándékunk a szálló bezárása, illetve más helyre való költöztetése.
A héten kezdeményeztünk Pintér Sándor belügyminiszternél a laktanya tornatermére vonatkozó
igénybejelentésünket is, nyilván azzal a céllal, hogy megpróbáljuk saját hasznunkra fordítani az
ott lévő hatalmas ingatlant.
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm szépen a tájékoztatást.
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán?
Szedlák Sándor: Néhány gondolatot szeretnék elmondani a beszámolóval kapcsolatosan.
Rögtön itt az elején olvasható, hogy az oktatási intézmények működéséhez kapcsolódó
forrásigény, 38M forint értékben, eddig nem került kielégítésre. Ehhez kapcsolódóan mondanám

el, hogy ez több helyen is előfordult. Nem értem, hogy ez miért nem került megvalósításra a
kormányzat részéről. Nem akarok olyan megjegyzést tenni, ami nem idevaló, de azért
megjegyezném, hogy ha arra van 1,2Mrd forint, hogy egy romániai harmadosztályú focicsapatot
támogassunk, akkor talán más célokra is lehetne fordítani ezekből a pénzekből.
Az iparűzési adóval kapcsolatosan is van pár észrevételem. A nettó bérkifizetéshez átutalt állami
támogatáson felül további 40-45M forint saját bevételre volt szükség, ami úgy valósul meg, hogy
a vállalkozók által befizetett iparűzési adókból került átcsoportosításra. Ez azt jelenti, hogy nem
gazdaságfejlesztésre és munkahelyek létesítésére lett az iparűzési adó azon része
felhasználva, hanem bérkifizetésre.
A bevételek tekintetében a módosított előirányzathoz képest, ami 5.107.000.000.- forint volt, a
teljesítés 1.523.000.000.- forint. Ez nagyon kevés, 29,8 %. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ennek
indoklása megvan a különböző táblázatokban, hogy miért történt ez így, de ennek elemzéshez
és értékeléshez gyakorlati szakemberekre van szükség.
Látható az is, hogy a fejlesztések alig kezdődtek el.
A működési bevételek teljesítése összesen 45%-os.
Körülbelül 132M az előző évi pénzmaradvány fel nem használt része, ami a 2. félévben kerül
elszámolásra. Tisztelettel kérdezném, hogy mire van tervezve ennek az összegnek a
felhasználása?
Az iparűzési adó elmaradás körülbelül 23M forint. Mely gazdasági területeken jelentkezik ez?
Említi a beszámoló azt is, hogy az állami támogatásoknál kötöttségi formák vannak, ebben is a
központosítási szándék érvényesül.
Az OEP finanszírozás teljesítésénél azt kell megjegyezni, hogy itt az elmaradás időarányosan
körülbelül 1,6M forint. Ez kevésnek tűnik, de azért érdekes, hogy a kormány miért nem segít
ebben nekünk jobban?
Az ÖNHIKI kapcsán azt írja a beszámoló, hogy 11,4M forint, amit nyertünk. Gondolom a
pályázott összeg ettől nagyobb volt.
Ami pedig a foglalkoztatást illeti, a Városgondnokság és a Start munkaprogram vonatkozásában
mutatja a beszámoló, hogy ez körülbelül 84M Ft értékű volt. Ez hány munkahely fenntartásoz
volt elegendő?
Érdekelne az is, hogy a saját fejlesztési bevételek összege durván 7M forint. Történt-e ebből
fejlesztés, és ha igen, akkor mire történt?
Ami a kiadási részt illeti, kérdezném, hogy a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra fordított
40M forintos összeg melyik táblázatban található? Mennyi a módosított előirányzat, és hány
százaléka teljesült?
A felhalmozási kiadásoknál a módosított előirányzat 2.165.000.000.- forint, ebből megvalósult
403M forint, tehát 18,6% a teljesítés, amit a 8. számú táblázat tartalmaz. Ugyanaz a kérdésem,
mint az ide vonatkozó bevételeknél, hogy miért húzódtak el ezek a fejlesztések?
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester úr! Összefoglalva azt tudom mondani, hogy a
fejlesztések elmaradása végett ezt a beszámolót nem tudom támogatni.
Juhászné Gajzinger Ágnes: Képviselő úr említette, hogy a 38M forintos intézményi
működtetési kiadás nem került felosztásra a féléves beszámoló elkészültéig. A központi
költségvetésben rendelkezésre álló keret ugyanannyi volt, mint a megelőző évben. Egyébként
jelen pillanatban értesültünk róla, hogy felosztották, és hogy mennyit kapunk ebből. Az előző
évvel szemben mondhatom, hogy körülbelül 5,5M forintot, mert a szétosztásnál az adó erő
képességet tekintették fő elvnek. Volt, aki az általunk kapott összegnek fajlagosan a hatszorosát
kapta, mert nincs adóbevétele, de mi az egy főre jutó adó alapján, ellátottanként 2000 forintot
fogunk kapni.
Az iparűzési adóval kapcsolatban 2 kérdés is elhangzott. Az egyik, hogy át kell csoportosítani
bérfizetéshez, és nem lehet fejlesztésre használni. Az önkormányzat költségvetése az egy
egységes pénzalap, aminek megvannak a bevételi forrásai és megvan a kiadási oldala. Ebben

természetesen vannak címkézett pénzek, melyeket csak adott célra lehet felhasználni. De az
önkormányzatnak van egy kiadási szerkezete, melyben a bérek bizonyos forintot képviselnek,
és azt finanszírozzuk részben állami támogatásból, másrészt adó és egyéb bevételekből. Tehát
ez nem úgy működik, hogy minden egyes bevételnél megmondjuk, hogy milyen kiadásra
használjuk fel. A másik dolog az iparűzési adó kapcsán, hogy a féléves teljesülés nem volt
egészen időarányos. Az adórendelet úgy szól, hogy az első félévben a megelőző év, tehát a
2014. évre megállapított adóelőlegnek a felét kell befizetni. Év végén nálunk is voltak jelentős
adó kiegészítések, melyek, ha végleges adóvá váltak a májusi bevalláskor, akkor azt a 2.
félévben kell megfizetni. Tehát nem arányos az elosztása az év során tervezett 760M forintos
bevételnek. Ennek ez az oka. Nem volt semmi olyan történés, ami rossz folyamatokat jelezne.
Az, hogy a bevételek ennyire alacsonyan teljesültek, abban meghatározó szerepe van az 1Mrd
forintot bőven meghaladó Svájci beruházásnak. Ennek az egész folyamatát a Képviselő-testület
folyamatosan végigtekinti, döntéseket hoz benne. Ennél tehát, ha az 1,2Mrd forint teljesítése
kiesik, akkor nyilván kedvezőbb százalékok jönnek ki.
Az ÖNHIKI-vel kapcsolatban elmondanám, hogy 2 ütemben lehetett beadni. Az első ütemben
kifejezetten csak a szociális kiadások pótlására lehetett, és ennél 19M forintra adtuk be, ebből
11M forintot kaptunk. A 2. ütem benyújtása szeptember 30-ig lehetséges, és ez is a határozati
javaslat része. A mostani ÖNHIKI benyújtásánál az indokunk többek közt az lesz, hogy az
intézményi működtetésre csak ez a szűkös összeg jut az idén. Ugyanakkor olyan feladatok
jelentkeznek, mely messze meghaladják a forrásainkat.
Szikora Péter: A szociális kiadások előirányzata a 2. mellékletben összefoglalóan megjelenik,
összesen 78M forint volt a módosított előirányzat, ehhez képest 40M forint a teljesítés. Tehát ez
51%-nak felel meg. Ez egyébként 2 helyen van a beszámolóban. Ezek a támogatások egyrészt
megjelennek a 3/2-es táblázatban, továbbá a januári, februári szociális kifizetések nagyobb
része a polgármesteri hivatal kiadásai között. Ez az Fht, és még olyan ellátások, melyek a
járáshoz kerültek át. Itt jelennek még meg a lakásfenntartási támogatások, de ezek
folyamatosan átkerülnek. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 50%-os a kifizetés.
Juhászné Gajzinger Ágnes: Véleményem szerint nincs értelme itt időarányosítani, mert
márciusig egy előző rendszer szerint működtünk. Ott annyi az előirányzat, mint amennyi a
teljesítés. Április 1-től lett bevezetve az új rendszer.
A pénzmaradványnál ugyanazt tudom nagyjából elmondani, mint az iparűzési adónál. A
pénzmaradvány véglegeződött összege egy költségvetés módosításnál bekerült. Tehát ennyivel
megnőtt az összkiadási lehetőségünk, és ezt különböző célokra a testület jóváhagyta, és úgy
vesszük igénybe, ahogy a teljesülés van a feladatoknál.
Csach Gábor alpolgármester: A könyvelés az egy külön szakma. Nehéz ügy ez, alaposan körül
kell járni, mielőtt véleményt mond az ember. Mikor kezdő képviselő voltam viszonylag hamar
rájöttem képviselő úr, hogy mindig a végszámokat kell nézni. Ha az ember belegabalyodik,
akkor nagyon sok buktatót és ellentmondást találhat józan, paraszti ésszel, amire a könyvelés
tudománya tud csak választ adni.
A következő napirendi pontnál, ha megnézi a táblázatokat, akkor lehet látni, hogy igaz, hogy
vannak a költségvetési tételeken belül pénzmozgások, de a működési és a fejlesztési kiadás és
bevétel mintegy 600M forinttal növekedett a féléves módosításkor. A fejlesztési kiadás ebből
250-300M forinttal emelkedett.
Valóban igaz, hogy az iparűzési adó bevételt könyveléstechnikailag bizonyos működési
költségekre is átcsoportosítjuk, de látja képviselő úr, hogy a fejlesztési forrásaink, a kiadási és
bevételi források nem változnak, sőt emelkednek. A következő napirendi pontnál is lesz egy 88M
forintos emelkedés.
Egyébként minden önkormányzat az önerős fejlesztéseket az év 2. félében végzi. Ez így volt

mindig, bármilyen politikai vezetés is irányította a várost, mert ez a felelős gazdálkodásnak a
jellemzője.
Nem volt még olyan önkormányzat, pont a tervezésből adódó problémák miatt, mely el tudta
volna költeni a fejlesztési vagy akár a működési előirányzatait, mert a pályázatok nem úgy
jönnek, az elszámolások sem úgy jönnek, tehát egészen biztos, hogy nem lesz kimerítve a
fejlesztési költségvetés sem.
A létszámok tekintetében a közfoglalkoztatás kapcsán, jelenleg 85 Start munkás van, akik jövő
februárig vannak foglalkoztatva. 75-en vannak, akik 2 időszakban, féléves illetve 1 éves
időtartamban dolgoznak. Ezen felül, speciális programon keresztül van még 10 egyéb
közfoglalkoztatott, és 12 fő, akik csak képzésben vesznek részt. De ez csak az önkormányzati
szektor, ezen kívül vannak természetesen más állami intézményeknél, kormányhivataloknál és
egyéb állami szerveknél is foglalkoztatva. A számuk a 200-300 főt közelítheti meg a városban.
Szedlák Sándor: Természetesen tudomásul veszem a válaszokat. Kétségtelenül
Alpolgármester úr remek technikával megválaszolta, hogy a fejlesztések nagy része a 2.
félévben megy végbe. De itt most első félévi beszámolóról beszélünk, tehát ilyen aspektusból a
véleményemet fenntartom, hogy hiányolom a fejlesztések megfelelő szintű ellenőrzését.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2015.(IX.24.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1-8.
számú mellékleteket - elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló 5/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Lombos István: A Közbeszerzési Bizottság azt kérte, hogy a Palóc Farkasok a beruházással
kapcsolatos elszámolást a bizottság előtt tegyék meg. Én is kíváncsi lennék erre. Megtehetem
ugyan, hogy elmegyek a bizottsági ülésre, de én úgy gondolom, hogy ha talán a Képviselőtestület elé jönne, akkor az jobb lenne. Feltéve, ha lehet ilyen kérésem.
dr. Varga Andrea jegyző: Azért jeleztem azt Polgármester úrnak, hogy nem feltétlenül
szükséges ezt külön megszavazni, mert minden egyes támogatásról külön-külön támogatási
szerződést kötünk a rendeletünk alapján, melynek kötelező eleme az, hogy határidőre be kell
számolniuk a pénz felosztásáról. Természetesen annak nincs akadálya, hogy azt a beszámolót,

amit egyébként a pénzügyi osztály felé minden egyes sport- és kulturális szervezetnek meg kell
tennie, a Közbeszerzési, vagy a Pénzügyi Bizottság, vagy akár a Képviselő-testület elé
behozzuk.
Lombos István: Köszönöm szépen! Ha ennek eleget tett az Egyesület, akkor visszavonom az
igényemet, és bemegyek, és megnézem. Ha nem tette ezt meg határidőre sem, akkor kérném,
hogy lássuk ezt. Köszönöm!
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Elnök úr! Amiről most szól a költségvetés módosítás, az még
egy át nem utalt támogatás. Erről beszámolni, elszámolni majd csak azt követően tud, miután
megkapta a pénzt és azt felhasználta. De az eddigi támogatásairól, ő is, mint minden más
szervezet, január végéig be kellett, hogy számoljon. Minden egyes beszámolóba bele lehet
tekinteni. A következő évi támogatás folyósításának alapfeltétele, hogy az előző évről a
beszámoló megérkezzen.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.01.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Előterjesztés a NET Zrt. vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú balassagyarmati
lakások ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
Lombos István: Csak figyelem felhívásként kívánok hozzászólni. Nem kérdés, hogy a 150M
forintos vagyonnövekedés jó-e, vagy sem. Az sem kérdés, hogy 24 lakással bővül a város
önkormányzati lakásainak száma, ami plusz mozgásteret biztosít a városi vezetésnek. Abban a
tekintetben is, hogy a lakáshoz jutóknak a lehetősége is bővül ezzel. Arról nem is beszélve,
hogy olyan lakásokról van szó, melyeket 5-10 évvel korábban megvettek, és ezek talán jobb
állapotban vannak, mint amilyen állapotban Balassagyarmaton az önkormányzati lakások.
Egyetlen egy érdekességét találom ennek az ügynek. Hitel nem fizetése miatt kerültek a benne
lakó volt tulajdonosok bérlőkké. Tehát azzal együtt, hogy 24 lakást átveszünk a város
tulajdonába, 24 lakásból akár 1 akár több lakásnak a kilakoltatási ódiumát is felvállalja a
városvezetés. Én csak szeretném erre felhívni a figyelmét a mostani városvezetésnek. De
hogyha jön a 24 lakás, én szívesen megszavazom az előterjesztést. Köszönöm szépen!
Medvácz Lajos polgármester: Pontosan erről is van szó. Azt gondolom, hogy ezek
magántulajdonú lakások, melyek most fel lesznek kínálva az önkormányzatnak. Ebben tényleg
benne vannak olyanok, akik valószínűleg a bankkal kapcsolatos szerződéseik miatt kerültek
ilyen helyzetbe. Azt viszont el kell mondanom, hogy a bankkal semmiféle kapcsolatban nem
állunk. Megvannak azok a szabályok, ami szerint az önkormányzatnak a kezelésbe vett

lakásokkal rendelkezniük kell, egyrészt a lakbérre vonatkozóan - és ott is vannak bizonyos
moratóriumok - másrészt a visszavásárlási jogra vonatkozóan is.
15 évig nem lehet elidegeníteni, és 2 év tilalom áll fenn arra, hogy megváltoztassuk a bérlőkkel
kötött megállapodást. Ennek ellenére mindaz, amit Elnök úr elmondott, az fennáll. Bízunk
benne, hogy ezeknél a lakásoknál nem lesz ez jellemző, és fogják tudni törleszteni felénk azokat
a lakbéreket, amiket megállapítunk.
Csach Gábor alpolgármester: Még mielőtt megijesztenénk a tulajdonosokat, szó sincs
kilakoltatásról. Szedlák Sándor képviselő úrnak válaszolva, ez egy korrekt kormányzati program
volt. Az állam ugyanis a bankok felé kifizette a tartozásokat. Egy rendkívül korrekt program volt,
sőt megkockáztatom, hogy túl korrekt. Ugyanis azzal, hogy hozzánk átkerültek, most már az
önkormányzattól függenek, 2 év után a felvállalt bérleti díjakkal rendelkezhet az önkormányzat.
Tehát a kilakoltatás fenyegetettsége adott esetben 2 év után kezelhető lesz önkormányzati
rendeleten belül. Ezt feltétlenül el kellett mondani, hogy ez a lehetőség, ha úgy tetszik, akkor
emberiességi vagy polgári kötelességünk a városlakókkal szemben. Ezen túl egy rendkívül jó
üzlet, melyet Elnök úr is mondott.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2015.(IX.24.) határozata
A NET Zrt vagyonkezelésében lévő,
állami tulajdonú balassagyarmati lakások ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló

2011. évi CXVI. törvény 13-§-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. Törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján kezdeményezi és kérelmezi a Magyar
Állam tulajdonában lévő
1.1. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 1/B 2. 2. sz,
295/6/A/19 hrsz-ú,
1.2. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. 1.em.8,
1583/A/8 hrsz-ú,
1.3. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 3/II. 3.em 1.sz,
946/13/A/21 hrsz-ú
1.4. 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 1 fszt. 1 1
530/1/A/1
1.5. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 50.
724hrsz-ú,
1.6. 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 24.
1658 hrsz-ú
(216/1200 tulajdoni hányad,)
1.7. 2660 Balassagyarmat, Thököly utca 13
1463 hrsz-ú
(152/482 tulajdoni hányad)
1.8. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 10/A. 4. 2.
946/5/A/12 hrsz-ú
1.9. 2660 Balassagyarmat, Régi utca 1.
5002 hrsz-ú
1.10. 2660 Balassagyarmat, Jókai utca 1. B.lh. 2 9.
1237/3/A/28 hrsz-ú
1.11. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 18. 3. 3.
298/8/A/13 hrsz-ú
1.12. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 1/A. 1. 1
295/6/A/2 hrsz-ú
1.13. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 95/B. 3. 11.
1237/4/A/25 hrsz-ú
1.14. 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 16
532 hrsz-ú
1.15. 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 11/B. 3. 3.
946/4/A/23 hrsz-ú

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

2660 Balassagyarmat, Madách liget 10. 3. 3.
2660 Balassagyarmat, Madách liget 11. B.lh. 4. 3.
2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 20/C. fszt. 1.
2660 Balassagyarmat, Patvarci utca 16.
2660 Balassagyarmat, Jókai utca 1/A/B. 4. 19.
2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 9/2 4 3
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 86. 2 1
2660 Balassagyarmat, Markusovszky utca 4. fszt. 1.
2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 8/1 fszt 1

298/12/A/13 hrsz-ú
298/11/A/34 hrsz-ú
1357/15/A/29 hrsz-ú
1487 hrsz-ú
1237/3/A/38 hrsz-ú
946/15/A/26 hrsz-ú
892/A/5 hrsz-ú
1022/5/A/1 hrsz-ú
946/16/A/1 hrsz-ú

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX tv. 13.§ 9.) bekezdésében meghatározott „lakás- és helyiséggazdálkodás”
érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormányzati bérlakásként kívánja felhasználni.
3. Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő

költségek megtérítését.

4. Balassagyarmat Város Önkormányzat a hiteles ingatlan nyilvántartási adatok alapján

nyilatkozatot tesz, hogy az igényelt ingatlanok örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi
védettség és Natura 2000 alatt nem állnak.

5. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,

hogy az 1.pontban felsorolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos önkormányzati érdeket nem sértő - megállapodást aláírja, szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.

Határidő: a NET Zrt értesítésére 2015. október. 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Duna – Ipoly Önkormányzati
megállapodásának felmondására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Program

Társulás

társulási

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2015. (IX.24.) határozata
a Duna-Ipoly Önkormányzati Program Társulás társulási megállapodásának
felmondásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Ipoly
Önkormányzati Program Társulás (székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.) társulási
megállapodását 2015. szeptember 24. napján, hat hónapos felmondási határidővel
felmondja, ezzel a társulásban lévő tagsági jogviszonyát megszünteti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntést a társulás vezetőségének
jelentse be.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
5.)

a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás
lakás-bérleti szerződésének meghosszabbítására

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2015.(IX. 24.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,
Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos
komfortfokozatú lakást Hrubecs Gábor Pál (sz.: Balassagyarmat, 1976.; an.: Nagy
Katalin) pályamunkás (Városi Sportintézmények) részére költségelvű lakbér megfizetése
mellett 2015. augusztus 1-től kezdődően 2016. július 31-ig, ezen belül a Városi
Sportintézményeknél fennálló munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2015. október 15.
A szerződés megkötésére: 2015. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I emelet 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének meghosszabbítására
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.

A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
147/2015. (IX. 24.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa
Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti 35 m2 alapterületű, egy szobás komfortos
komfortfokozatú lakást Mátyás Árpádné (szül.: 1940.; an.: Lakatos Margit) részére
határozott időre 2015. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig – szociális alapon –
használatba adja.
(2) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik.
(3) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2015. október 15.
a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2015. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
c)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u.39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás lakáshasználati jogviszonyának meghosszabbítására

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2015. (IX.24.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sasvári István (sz:
Salgótarján, 1982.; an: Oláh Erzsébet) és Sasvári Istvánné (sz.: Mátyás Katalin;
Salgótarján, 1982.; an.: Baranyi Rozália) részére a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39.
földszint 4. szám alatti 36 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakás lakáshasználati
szerződését 2015. október 1. napjától kezdődően 2016. szeptember 30. napjáig –

költségelven- meghosszabbítja, azzal a feltétellel, hogy a lakás állapotával kapcsolatban
az Önkormányzat felé semmiféle költségtérítési igénnyel nem élhetnek.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2015. október 15.
A szerződés megkötésére: 2015. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
Huszár Péter: Szeretnék én is módosítani, mert az „A” változatnál 3 helyiség nyílászáró cseréje
van beírva. Viszont felmerült, hogy a 4. helyiségben is ugyanolyan állapotban van a nyílászáró.
Bár az előterjesztésben be van írva, hogy fél éven belül ott is indokolt lenne a csere. Úgy
gondolom, hogy sokkal célszerűbb lenne, hogy ha egyből megoldanánk a 4 helyiség nyílászáró
cseréjét is. Nem igazán módosítaná a költségeket.
Medvácz Lajos polgármester: Van egy módosító javaslat, először erről fogunk szavazni.
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Városüzemeltetési
Bizottság Elnökének módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja az „A” változat szerinti határozati javaslatot – a
módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő - testületének
149/2015.(IX. 24.) határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati szerződésének módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének 119/2015. (VI. 25.) számú
határozatában foglaltakat az alábbiakkal egészíti ki:
(1)
A Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 4. B. lh. 4. em. 1. ajtószám alatti lakás 4 helyiségében a
nyílászáró cseréjének, illetve a 4 db gázkonvektor cseréjét Balassagyarmat Város
Önkormányzata magára vállalja.

(2)
A 119/2015. (VI. 25.) számú határozatában foglalt lakáshasználati díj fizetésének a
kezdetét 2015. december. 01. napjára módosítja.
(3)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a gázkonvektorok és a nyílászárók cseréjére: 2015. november 30.
a lakáshasználati szerződés módosítására: 2015. október 31.
a felújítási munkálatok elvégzésére: 2015. december 31.
Medvácz Lajos polgármester
Felelős:

6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A bizottságok által is javasolt 2M
forintos keretet javasolnám.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2M forintos
keretösszegre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot – a kiegészítéssel együtt, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a./
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2016. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b./
az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe
vételével - pályázatot ír ki,
c./
a fenti célra az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
2.000.000.- Ft-ot biztosít.
2./

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás)
2015. december 07. (a pályázat elbírálására)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2015.(IX.24.) határozata
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 ponttal egészül ki:

III.3. Déli tehermentesítő
úttal kapcsolatos
tervezési munkák
2.

Kbt. III. Rész szerinti
eljárásrend,
2015.
2015.
Hirdetmény közzététele november december
nélkül indított eljárás

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

Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Városi

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

2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes

szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.

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

kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei
Igazgatósága felé tegyen eleget.

Határidő: 2015. október 10
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő
fejlesztési tervről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2015.(VI.25.) határozata
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő fejlesztési tervről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális
Vízellátó Rendszernek a tulajdonában álló részére vonatkozó gördülő fejlesztési tervéről az
alábbi döntést hozza:
a) Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt illető bérleti díj,
illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves
vízellátás rendszerének felújítására, pótlására, illetőleg a beruházásra.
b) A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének felújítására, pótlására
vonatkozó tervkészítés kötelezettsége a víziközmű-szolgáltatót terheli. A beruházási
tervet illetően az esetleges pályázati források erejéig tud az önkormányzat
kötelezettséget vállalni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,

hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak
szerint jóváhagyja:
A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„9. A vezető helyettesítésének rendje
Az igazgatót távolléte esetén a kinevezetési okmányában ezzel a feladattal megbízott
dolgozó helyettesíti, akinek jogköre a munkáltatói jogok –
kinevezés,
felmentés, összeférhetetlenség, fegyelmei eljárás – gyakorlására nem terjed ki.
Abban az esetben, ha az igazgató felmentési idejének munkavégzés alóli felmentési
szakaszát tölti, a helyettesítéssel megbízott dolgozó a munkáltatói jogokat is
gyakorolhatja.”

2.

A Képviselő-testület felkéri az Intézmény Vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csemniczky Zoltán igazgató
Határidő: 2015. szeptember 30.

11.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dobrocsi Lénárd: A rendeletmódosítás 2. felében található az, hogy az önkormányzati
bérlakásban lakók, jogcím nélküli használók illetve a rendeltetésszerű lakáshasználattal
kapcsolatos szabályokat megsértő, illetve együttélési szabályokat megsértő személyeket ki kell
venni a rendeletből, és a megyei kormányhivatalra hivatkozva történik ez. Itt említve van, hogy
jogsértőnek illetve aggályosnak nevezték meg a kormányhivatalnál ezeket az élethelyzeteket.
Azt lehet tudni, hogy ez a kettő részlet jogsértő vagy csupán aggályos?
dr. Varga Andrea jegyző: A kormányhivatal nem célzottan Balassagyarmatra, hanem minden
Nógrád megyei településre kiadta ezt a felülvizsgálatot. Sőt vélhetően Magyarország
valamennyi kormányhivatalában ez kiadott feladat volt. Erre kaptunk egy általános útmutatót,
melyben példálózó jelleggel jelölték meg azokat a rendelkezéseket, melyeket jogszerűtlennek

ítélnek meg. Ennek körében fel volt sorolva a jogcím nélküli lakáshasználó kizárása a
segélyformából, illetve az is, hogy ha nem rendeltetésszerűen használja a lakást. Ezért
javasoltuk ezeknek a törlését. A kormányhivatal általi állásfoglalásból természetesen tudunk
juttatni egy példányt. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt szeptember 30-ig elfogadjuk, illetve
megküldjük részükre, hogy a felülvizsgálat megtörtént, vagy ha nem történt meg, vagy ha
valamelyik részével nem értünk egyet, és akkor ők ezzel kapcsolatban törvényességi eljárást
kezdeményezhetnek.
Az az álláspontjuk, hogy a rendkívüli élethelyzet bekövetkezte, az független attól, hogy van-e
jogcíme vagy sem, vagy éppen az adott ingatlant rendeltetésszerűen használja-e vagy sem. Ha
történik egy családi tragédia, egy tűzeset, vagy bármilyen más tragédia, az teljesen független
attól az általános körülménytől, hogy neki van-e bérleti szerződése vagy sem. És mivel ez a
rendkívüli települési támogatás arra az alaphelyzetre épít, hogy valamilyen rendkívüli élethelyzet
következik be, ezért nem engedi kizárni ezt a lehetőséget. Azt mondja a kormányhivatal, hogy
diszkriminatív lenne, ha az alapján döntenénk erről a segélyformáról, hogy van-e valakinek
bérleti szerződése, vagy éppen jogcím nélküli lakáshasználó.
Természetesen annak nincs akadálya, hogy abban a rendeletünkben, ami a lakások
bérbeadására vonatkozik, abban szankciókat határozzunk meg, és ha valaki az általunk bérbe
adott lakást nem rendeltetésszerűen használja, akkor mondjuk, a bérleti szerződést
megszűntessük. Ez most pusztán arra irányul, hogy ettől még az illetőt, rendkívüli élethelyzetbe
kerülése esetén, támogathatjuk-e szociális alapon vagy sem.
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm!
Medvácz Lajos polgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a
rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Múlt héten voltunk tárgyaláson Budapesten a Katasztrófavédelmi
Hatóságnál, és ennek függvényében született meg ez az előterjesztés és a határozati javaslat. A
Képviselő-testület előtt kétszer is voltak már olyan vállalkozói szerződések, melyekről dönteni
kellett volna. Sajnos tanácstalanok voltunk. Most ez egy ideig megoldást jelent. Bízom benne,
hogy fél év után sikerül más megoldást is találni.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pontra
vonatkozóan.
Lombos István: Ezt az anomáliát jelezték az önkormányzatok a törvényhozásnak? Azt, hogy itt
olyan ellentmondás van, ami nem megoldható az önkormányzatok részéről, ugyanakkor a

feladatot el kell végezni. Tehát itt olyan törvénymódosításra van szükség, amely lehetővé teszi
az önkormányzatoknak a döntés lehetőségét.
Medvácz Lajos polgármester: Igen, természetesen jeleztük ezt az anomáliát.
A polgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2015.(IX.24.) határozata
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó
szerződés meghosszabbításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására a DMRV Dunamenti Regionális Vízmű
Zrt-vel létrejött szerződését a közszolgáltató kijelöléséig, legfeljebb azonban 2015.
szeptember 30-tól számított további fél éves időtartamra meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás
aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a települési önkormányzatok
kapcsolódó hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

helyi

szervezési

intézkedéseihez

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2015.(IX. 24.) h a t á r o z a t a
a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó hozzájárulás
igényléséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletének I.2. pontja alapján a
központi költségvetés a települési önkormányzatnak az általa fenntartott intézményben
biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2014.

szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó2014, 2015. és 2016. években
esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez hozzájárulásra igénylést nyújt be.
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. szeptember 24-éig pályázatot nyújt be, 2 fő
köztisztviselő, összesen 2 álláshely megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek
teljesítéséhez igényelhető támogatásra.
2./

A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények
létszámának alakulása:

Közös Önkormányzati
Hivatal
____________________________________________________________________________
__
2014. január 1. létszám (fő):
56,5
87/2014.(V.29.) hat. Létszámcsökkentés (fő:)
ebből eddig pályázott létszám (fő):
ebből jelenleg pályázandó (fő):

3,5
1,0

2014. december 31. létszám (fő):

52,0

17/2015.(II.26.) hat. létszámcsökkentés (fő):
ebből jelenleg pályázandó (fő):

-1,0
1,0

2015. január 1. létszám (fő)

51,0

Létszámnövekedés (törvény alapján):
Változást követően kialakult létszám (fő):

55,0

2015 .III. ütemben pályázható
létszám (álláshely):

-4,5

+4,0

2,00

3./ Az összesített létszám alakulása:
Önkormányzat
és intézményei összesen:
4./

2014. 01.01

2014. 12.31.

2015. 01.01. 2015.05.01.

433,88

429,38

428,38 fő

429,38 fő

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján e
foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.

5./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken a foglalkoztatottak - jogviszonyban, vagy
munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési
önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél az előreláthatólag megüresedő

álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs
lehetőség.
6./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított
költségvetési szervek közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel, vagy rendes felmondással együtt járó
létszámcsökkentésről.

7./ A nyilatkozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek
megszüntetését is jelenti, melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
8./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a pályázat benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. szeptember 25.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával
összefüggő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Fogadtunk már el egyszer integrált
városfejlesztési stratégiát, de most egy újabb, a kormányzat által kezdeményezett és felügyelt
dologról van szó, hiszen ők kérték fel az ITS elkészítéséhez a szakértői csoportot, és ennek
kapcsán született meg a kiküldött anyag.
Az előterjesztésben olvasható, hogy a belügyminisztérium szakmai jóváhagyását adta. Ezek a
vizsgálatok, előkészítések, ami alapján az ITS-t minősíteni lehet, fent vannak a honlapunkon. A
mellékletben lehet olvasni, hogy kik tettek javaslatot a stratégiához.
Csach Gábor alpolgármester: Megtalálható a város honlapján mind a tanulmány, ami
megalapozza az egyébként Unió által kért dokumentumot, és maga a stratégia is. Röviden
összefoglalva egy középtávú fejlesztési program, egy olyan keret, mely az elkövetkezendő
fejlesztési utakat jelöli ki. Összesen 130 fejlesztési célt fogalmaz meg 28Mrd forint értékben.
Reméljük, hogy ennek harmada, fele nagyságrendű pénzt sikerül az elkövetkezendő 5 évben
behozni a városba. Köszönöm!
Lombos István: Abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy végighallgattam a
szakembereknek a prezentációját az integrált fejlesztési stratégiáról a Projektek házában. És
ahogy alpolgármester úr is mondta, mintegy 28Mrd-os fejlesztési elképzelés van az Európai
Uniós támogatások kapcsán. Ami Nógrád megyének a 41Mrd-os támogatási lehetőségének
majdnem kétharmadát teszi ki. Éppen ezért előre szeretném bocsátani, hogy azok a
megvalósítandó tervek, melyek a stratégiai tervben szerepelnek 100%-ig nem lesznek
megvalósíthatók. Nyilván a városnak súlyozni kell majd azok közül a feladatok közül, hogy
melyiket szeretné előnyben részesíteni, melyiknek ad prioritást. Az kétségtelen, hogy az ITS,
mint anyag azt gondolom, hogy a város történetében, az elmúlt időszakban az egyik legjobban
előkésztett anyag. Ez azoknak a munkáját dicséri, akik ezt elkészítették. Én úgy gondolom, hogy
erről is meg kell emlékezni, mert a város érdekében olyan munkát végeztek, amiből később,
ciklusokon átívelően is a város sokat profitálhat. Amit ehhez kapcsolódóan mondanék, az az,
hogy nyilván az Európai Uniós támogatások egyfajta önerőt is feltételeznek végig. Tehát az sem

lesz mindegy, hogy a város milyen gazdasági helyzetet tud teremteni a bevételeit illetően, hogy
az önerőt biztosítani tudja. Éppen azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy a megvalósítandó
terveknek a sorrendjét úgy kell kialakítani, hogy a város és a város környéke is profitálni tudjon
belőle. Köszönöm!
Csach Gábor alpolgármester: Csak pontosítani szeretnék. A 41Mrd-os területi operatív program
(TOP) az csak egyike az összesen 8 ágazati operatív programnak, melynek összege 34 milliárd
Euró. Az önkormányzat pályázhat más operatív programokra is. Nyilvánvaló, hogy ha a TOP
41Mrd forintból 2-3Mrd forintot ide tudunk hozni, akkor elégedettek lehetünk. Ehhez jöhet még
az úgynevezett városi CLLD forrás 2 milliárdja.
A civileknek köszönjük meg az önzetlen munkáját. Azok, akik az anyag szakmai részét
végezték, azok fizetést kapnak érte, és ez a dolguk. Egyébként annyiban jobb a helyzet a 2006os integrált városfejlesztési stratégiához képest, hogy akkor a városnak kellett ezt
finanszíroznia, most az állam finanszírozza ezt az egészet. Az új pályázati rendszerben
rengeteg terhet levesz az állam az önkormányzatokról. Nemcsak azért, mert például a területi
operatív programoknál 0 az önrész - kivéve a gazdasági tevékenységeket -, hanem azért is,
mert azt a pályázatírói lobbit, ami az Unió által generáltan lényegében a források jelentős részét
megszerezte a közösségtől, azt több okos intézkedéssel, egyrészt centralizálta, másrészt az
önkormányzatok rendelkezésére bocsátotta. Köszönöm!
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2015. (IX.24.) határozata
Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja Balassagyarmat város Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának, a 2015/2016. nevelési évre szóló Pedagógiai – Működési
Munkatervének és a 2015. 08.01.-2016. 07. 31. időszakra szóló Vezetői Program
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2015. (IX. 24.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2015. augusztus 1-től - 2016. július 31 időszakra szóló Vezetési
Program véleményezéséről
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Központi Óvoda vonatkozásában a 2015. augusztus 1-től - 2016. július 31 időszakra
vonatkozó Vezetési Programot a mellékletben foglalt tartalommal megismerte, és az abban
foglaltakat jóváhagyja.

2)

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2015. (IX. 24.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda 2015/2016. évi Pedagógiai – Működési Munkatervének
véleményezéséről
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Központi Óvoda 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó Pedagógiai – Működési
Munkatervét a mellékletben foglalt tartalommal megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

2)

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2015. (IX. 24.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezéséről

1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Központi Óvoda új Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékletben foglalt
tartalommal megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

2)

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

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
16.) Előterjesztés folyószámlahitel igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Ez igen jelentős összeget jelent, és
már érinti a polgárokat, nemcsak az ivóvíz miatt, hanem a közlekedés szempontjából is, hiszen
számtalan utca fel van bontva. De azt gondolom, hogy ez mind értünk szól. Több csapat is
dolgozik a városban annak érdekében, hogy minél előbb befejezzék a munkálatokat. De az is
természetesen értünk történik, hogy ennek a finanszírozása gördülékenyebb legyen, hiszen
szinte kéthavonta kell majd fizetni, ahogy benyújtják a számlákat. Ennek fizetését intézni kell
egyrészt a meglévő pénzünkből, másrészt, ha úgy alakul, akkor folyószámla hitelkeretet kell
nyitnunk. Ezek tehát ezt a célt szolgálják.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
folyószámla hitel keret igényléséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 600.000.000,- Ft összegű éven
belüli lejáratú folyószámlahitelt kíván igénybe venni a számlavezető OTP Bank Nyrt-től.
2./ A hitel keret megnyitásának időpontja 2016. január 4.
3./ A kért hitel lejárata legkésőbb 2016.december 31.
4./ A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetésében
rögzített, a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint az év végi
várható iparűzési adóbevételeit, nettó állami finanszírozási bevételeit, valamint az ivóvízellátás
rekonstrukció (SH/3/30) hoz kapcsolódó támogatási bevételeit ajánlja fel.
5./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel adósságszolgálatát az éves
költségvetési előirányzatába illetve évközi módosításába – felhalmozási és tőkejellegű kiadásait
megelőzően – betervezi és jóváhagyja.

6./ Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a hitel felvételéből adódó adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalásához a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)10 § (3) b bekezdésében
foglaltak alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.
7./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és
a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek
keretében rendkívüli szociális támogatásra) elnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e hozzászólás, vélemény a napirendi pont kapcsán.
A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2015. (IX. 24.) határozata
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében rendkívüli
szociális támogatásra) elnevezésű pályázat benyújtására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont
szerinti, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális
támogatásra).
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti (Trikál utcai konyha) 201/1
hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e hozzászólás, vélemény a napirendi pont kapcsán.
A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2015.(IX.24.) határozata
a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti 201/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Hétvezér
u. 26. szám alatti 201/1 hrsz-ú 1580 m2 alapterületű ingatlanon álló 411 m2-es épületet a
megtekintett állapotban, megváltozott munkaképességű személyek munkalehetőség
biztosítás céljából nyertes pályázat esetén bérbe adja a VICTORIA VIRTUS Kft. (székhely:
1149 Budapest, Angol utca 32., cégjegyzékszám: 01-09-204709, adószám: 25184677-2-42,)
részére az alábbi feltételekkel:
a) a bérleti szerződés időtartama a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 2
évre, ezen belül a megváltozott képességű személyek foglalkoztatásának idejéig,
b) az ingatlan bérleti díja: 1.644.000.-Ft/év + áfa,
c) az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának (fűtési
rendszer karbantartása, felújítása, berendezési tárgyak javítása, pótlása) –költsége
a bérbeadót terheli,
d) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás
alapján fizeti,
e) a bérlő 3 havi óvodaék megfizetésére köteles,
f) a határozat mellékletében meghatározott szerződés-tervezet szerint
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti bérbeadást 2016. március 31-ig megkötendő
bérleti szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti
szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
19.) Előterjesztés rekortán pálya építésének támogatásáról szóló határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Változás történt a finanszírozásban, és
ennek a módosítását szeretnénk, ha elfogadná a tisztelt Képviselő-testület.
Lombos István: Én amellett vagyok, hogy ha sportfejlesztésről van szó, akkor azt támogatom.
Viszont azt tisztázni kell, hogy megpályáztunk egy beruházást, aminek x összeg volt a végső
bekerülési, finanszírozási ára. Ennek volt egy 10%-os önereje, amit az önkormányzat első
körben elfogadott. Ez mintegy 2,5M forint lett volna. Ez teljesen természetes, és ez a pályázattal
jár, hogy ha pályázik valaki, akkor tudomásul veszi, hogy ennek van egy önereje. Aztán kiderült
egy rendkívüli testületi ülésen, hogy ez nem egészen így van, mert egyéb kiegészítői is vannak
ennek a pályának, ha teljes mértékben akarjuk elkészíteni. Tehát ezekkel a kiegészítőkkel,
felszerelésekkel együtt már nem 2,5M, hanem 3,7M forint. Akkor én azt mondtam a képviselőtestületi ülésen, hogy ne variáljunk, ha már egy pályát építünk, akkor építsük meg úgy, hogy az
teljes mértékben használható legyen. Ráadásul az északi elkerülő út mellett épül közvetlenül, és
ha majd azt használják, akkor szükséges lesz, hogy ez megfelelő módon le legyen védve. Így

aztán korlát, labdafogó háló, egyéb olyan dolgok kiépítése is szükségessé vált, ami
használhatóvá teszi azok számára, akik ott sportolnak.
Most az MLSZ úgy döntött, hogy ezekre a kiegészítő berendezésekre nem vonatkozik az önrész
10%-os finanszírozási kötelezettsége, hanem ezt, ha vállalja az önkormányzat, akkor csinálja
meg, ha nem vállalja, akkor nem lesznek ezek az egyéb eszközök. Viszont ha nem csinálja
meg, akkor nem úgy készül el, mint ahogyan kellene ahhoz, hogy megfelelőképpen használható
legyen. Ráadásul pici gyermekek sportolását szolgáló beruházásról van szó. Itt most már 6,5M
forintnál tartunk, ami az önrészt illeti. Ha most nekem az önkormányzat vezetése azt mondja,
hogy ezt tudjuk finanszírozni, és önkormányzati előirányzatok átcsoportosításával ez
megoldható, vagy van olyan tartaléka az önkormányzatnak, melyből ez finanszírozható, akkor
én ezt teljes mértékben tudom támogatni. Ha valahonnan el kell venni ezt a pénzt, akkor azt is
tudni szeretném.
Az MLSZ-t legalább jelzésértékkel informáljuk, hogy talán előre kellene tájékoztatni a
pályázókat, hogy mi lehet ebből. Arról már nem is beszélek, hogy a sportcsarnokban egy
büfének a kilakatása - ami 1M forint, és évek óta húzódik - nincs meg, ami az ott lévőknek a
kiszolgálását tenné lehetővé, és szégyenkezni kell 1-1 rendezvény megvalósítása kapcsán.
Felépült a labdarúgóknak egy 250M forintos öltöző, meg egy 70M forintos gyönyörű pálya, és
kétségtelen, hogy egy ilyen beruházás az egy csoda.
Csak azért mondtam ezt most el, mert ha már felépül 30M forintból egy ilyen létesítmény, és
hozzá kell tenni 6,5M forintot, az nem sok, ha megvan rá a pénz.
Mert ha ez megvalósul, akkor mindenképp hozzá fog járulni a gyerekeinknek a sokkal
kulturáltabb sportolási lehetőségéhez. Ez pedig nyilvánvaló, hogy a mi feladatunk.
Csach Gábor alpolgármester: Elnök úr felháborodása teljesen jogos. Ilyen közléseket mi is
tettünk, amikor ezeket az információkat megkaptuk. De nem az önkormányzatból csináltak
hülyét, ezt jelezni szeretném, hanem saját magukból.
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb aggály nem az, hogy most 20%-ot kell 10% helyett odarakni,
mert ezt első lépésben is megtettük volna, hanem az, hogy egy beruházó a mi nevünkben
100%-os támogatást kér, az szerintem nonszensz. Mert akkor majd megcsináljuk mi. De mivel
ez a beruházás november végéig le kell, hogy záruljon, ezért csak azokat az opcionális
elemeket tartjuk meg, melyekhez egyébként a testület is ragaszkodott. Bár megjegyzem, 150
méterre van az út, de az egyértelmű, hogy a pályánál az a védelem meg kell, hogy legyen, ami
szakmailag kötelező. Az egyéb kiegészítéseket meg, ha majd szükség lesz rá, az önkormányzat
saját pénzéből meg fogja csinálni. De mélységesen egyetértünk mindenben Elnök úrral.
Lombos István: Azt mondom, hogy ha már csinálunk valamit, akkor azt csináljuk meg
rendesen. Ennek van csak értelme.
Medvácz Lajos polgármester: Az egyéb opcionális eszközöket, azt gondolom, hogy mi jóval
olcsóbban meg fogjuk tudni oldani. Kérték, hogy a világítás is legyen. De ez nem csak annyit
jelent, hogy kirakunk egy lámpát, hanem hálózatfejlesztést kellene végezni. Azért ez nagyobb
pénzt jelent. Valószínű, hogy napelemes, LED-es világítással, jóval olcsóbban meg lehet majd
ezt később oldani.
Csach Gábor alpolgármester: Az előirányzat átcsoportosítás az Ipolypart úti sport- és
rekreációs keretből fog történni, melynél a 75M forint lesz 52M forintra módosítva, ebből lehet
fedezni ezt a részt is.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük.
A polgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2015.(IX.24.) h a t á r o z a t a
rekortán pálya építésének támogatásáról szóló 129/2015 (VI.25.) határozat módosításáról
szóló 141/2015 (VIII.17.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2015 (VIII.17.)
határozatával módosított 129/2015 (VI.25.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„ A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt költségkalkuláció alapján a
kiegészítő elemek beruházási költségének 10%-os önerejét is a 2015. évi
költségvetésében, az Ipolypart úti sportcentrum fejlesztése költségsoron biztosítja.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt költségkalkuláció alapján a kiegészítő
elemek beruházási költségének 100%-os önerejét is a 2015. évi költségvetésében, az
Ipolypart úti sportcentrum fejlesztése költségsoron biztosítja, akként, hogy az alappálya
10%-os önerejére és a vállalt kiegészítő elemek teljes költségére összesen bruttó 6,6 millió
forintot határoz meg”
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A 20. napirendi pont tárgyalása zárt lés keretében történik, melynek írásos anyagát a
16/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.

K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

