
 
 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október hó 08. napján 
8,30 órától tartott rendkívüli üléséről. 

 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fazekas János, Huszár 

Péter, Lombos István, Pulay László, Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt 
képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit.   
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 9 fő van jelen, Dobrocsi Lénárd, Orosz Bernadett és 
Reznicsek Ferencné távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja. 
Javasolja a napirendet kiegészíteni egy új napirendi ponttal, „Előterjesztés „az első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása”, valamint „az első világháborút és a 
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális 
programok, művészeti tevékenységek támogatása” tárgyú pályázatok benyújtására” címmel. 
A polgármester megkérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek egyéb kiegészítése? Megállapítja, hogy 
nincs. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a plusz napirend napirendre való felvételét, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 
igen szavazattal elfogadott.  
 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés az uszodával kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 

2.) Előterjesztés „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása”, valamint „az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 
hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti tevékenységek 
támogatása” tárgyú pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés az uszodával kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 
Medvácz Lajos polgármester A vázrajzot nézve nekem aggályaim vannak, úgy látom, éppen belenyúlik a 
híd melletti területbe. Nem lehetne ezt pontosítani? Megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény az 
anyaggal kapcsolatban? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ezért lett beleírva a határozati javaslatba, hogy legfeljebb 4351,2 m2, ez még 
pontosításra kerül. 
 
Pulay László: A rajz szerint, a volt Ipoly meder közepén van a terület. Ott nincs talaj,  
 
Medvácz Lajos polgármester: Volt talajvizsgálat, azt mondták, hogy rendben van. 
 
Lombos István: Kérdésem, hogy van garancia arra, hogy ez a terület, ha állami tulajdonba kerül, erre a 
célra lesz felhasználva? 
 
Csach Gábor alpolgármester: A határozat tartalmazza, hogy milyen célra adjuk a területet. Az eljárás az, 
hogy először kérnünk kell az MNV Zrt-t, hogy vegye át és utána kerül a szerződés rögzítésre. Mire ez a 
tulajdoni átvezetés elkészül, addigra már fel fog épülni az uszoda.  
 
Lombos István: Mivel tanuszoda lesz, iskolakezdésre el kell készülni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Nemzeti Sportközpontok 
részéről úgy nyilatkoztak, hogy jövő év szeptemberre elkészül, tanévkezdésre szeretnék átadni.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2015.(X.08.)  h a t á r o z a t a 
a tanuszoda építéséhez szükséges terület állami tulajdonba adásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 

mellékletében rögzített vázrajz szerint a Balassagyarmat 3186/2 hrsz-on, legfeljebb 4351,2 m2 
alapterületű 1/1 arányban Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági kiemelt ügyek jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet, 
valamint Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési program végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) szóló Kormányhatározat 3. pontjában foglaltakra tekintettel – 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) és i) pontjában meghatározott állami(köz)feladatok 
ellátása érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön átadásra. 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2015. október 9. 

 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2015.(X.08.)  h a t á r o z a t a 
közbeszerzési bíráló bizottságba történő delegálásról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Sportközpont által 

megindításra kerülő, a „Balassagyarmat, Ipolypart u., 3186/2. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése 
vállalkozási kivitelezési szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába tagként 
delegálja: 

 
Csach Gábor Lóránt, 2660 Balassagyarmat, Viola u. 9/a szám alatti lakost 

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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2015. október 9. 
 

2.) Előterjesztés „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása, helyreállítása”, valamint „az első világháborút és a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, 
művészeti tevékenységek támogatása” tárgyú pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2015.(X.08.)       h a t á r o z a t a 
a KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző 

 emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KKETTKK-CP-02 

jelű az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása tárgyú pályázati felhívásra maximum 2 millió forint összegben, 100%-os 
támogatottsággal, előfinanszírozott formában pályázat kerüljön benyújtásra. 
. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek 
szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2015.(X.08.)       h a t á r o z a t a 
a KKETTKK-CP-04 kódszámú „az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket 

felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti 
tevékenységek támogatása” tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KKETTKK-CP-04 

jelű az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és 
áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti tevékenységek támogatása pályázati 
felhívásra maximum 2,5 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, előfinanszírozott 
formában pályázat kerüljön benyújtásra. 
. 

2.)  Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek 
szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
 
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a képviselőknek a részvételt, és a munkát és 8.45 órakor 
bezárja az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


