
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 
                26-án 14.00 órától tartott rendes üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas 

János, 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 11 fő van jelen (Huszár Péter igazoltan van távol), majd megnyitja azt. 
A napirendre vonatkozóan javasolnám napirendre venni az „Előterjesztés a Kábel Se támogatására” című 
napirendi pontot. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
Szedlák Sándor: Beadtam egy napirendi pontra egy javaslatot, és erre kaptam egy írásbeli véleményt 
polgármester úrtól. Kérdezem, hogy ez most elő lesz terjesztve, vagy most mondhatok ezzel kapcsolatban 
véleményt? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Igen, képviselő úr benyújtott egy előterjesztést. Én ezt a mai napon nem 
javasolnám felvenni. A Kormány épp a tegnapi napon jelentette be, hogy a 2016-os évben, az iskolai 
szünetekben is kötelező lesz az önkormányzatok számára az egyszeri meleg étel biztosítása a rászoruló 
gyermekeknek.  
Egyébként a sajtóból értesülhettünk róla, hogy a bal oldali pártok által kiadott központi akcióról van szó ez 
ügyben.   
A képviselő úr által benyújtott anyag elég általános, és olyan döntéseket javasol, melyek nem konkrétak. 
Nincs pontos költségszámítás, nincs pontosítva az iskolai szünet fogalma. Ez most nem ad megoldást a 
problémára.  
Tehát ezekre tekintettel most nem javasolnám felvenni a napirendi pontok közé, de a probléma 
megoldása érdekében utasítottam a bölcsőde, az óvodák és a Gamesz vezetőjét, hogy mérjék fel az idei 
téli szünet alatti meleg étel igényt. Szintén utasítottuk a Szent Erzsébet Idősek Otthonát, hogy 
nyilatkozzon a téli szünetben esetlegesen jelentkező többletkapacitás mértékéről és költségeiről. Ennek 
kapcsán a Gamesz konyhát is felkértük nyilatkozattételre. Ezt annak érdekében tettük, hogy el tudjuk 
dönteni az igényekhez igazodó leggazdaságosabb megoldást. Az igényfelmérések és a 
költségszámítások a határidejét jövő hét péntekre jelöltük meg. Ezen adatok ismeretében már a konkrét 
igényekről és azok költségeiről tudunk még a téli szünet előtt dönteni, és a rászoruló gyermekek 



étkeztetésről gondoskodni. 
December elejére tervezünk egy rendkívüli testületi ülést, mert a tanuszoda kapcsán december 10-ig kell 
dönteni. Erre tekintettel most nem javaslom a napirendi pont felvételét, hanem december 10 körül 
visszatérnénk erre. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót polgármester úr!  
Én szerencsétlen dolognak tartom azt, hogy polgármester úr azt írja, hogy baloldali pártok által kiadott 
központi akcióról van szó, mert ez azt sugallja, hogy mi csak butaságokat tudunk javasolni. Azért elnézést 
kérek, de a bal oldali pártok is tudnak jó dolgokat javasolni.  
A másik pedig, ami le van írva, hogy nincsenek benne konkrétumok, de ez így nem fedi a valóságot, mert 
a javaslatomban vannak konkrétumok, de nyilvánvaló, hogy annak a költségszámítási része azt nem 
tartalmazhatja.  
Először is ez állami feladat, ezen belül önkormányzati feladat lesz. Olyan központi kérdésről van szó, 
hogyha nem is lenne állami támogatás vagy nem lenne ebben egy központi intézkedés, akkor is 
foglalkoznunk kell vele, mert ez egy olyan kardinális kérdés.  
Az, hogy nincs az iskolai szünet fogalma tisztázva, az enyhén szólva „vicces”, mert mindenki tudja, hogy 
mikor van a téli szünet, hogy mikor vannak a szünetek. 
Ami a további részt illeti, örülök, hogy nem butaságot tettem, amikor beterjesztettem. Tudomásul veszem, 
hogy decemberben visszatérünk rá.  
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a 
Kábel Se támogatására” című napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
     
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 26/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
2.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 39/2013.(XII.02.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről szóló 
20/2015.(V.05.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

          
5.)  

a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti megüresedő lakás 
hasznosítására 

b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás 
hasznosítására 

c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lh. 3/4. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 
szerződésének meghosszabbítására 

d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
6.) Előterjesztés az Ipoly- Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Előterjesztés pályázat benyújtására  



Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
9.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai 

Programjának és Házirendjének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés a Kábel Se támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Zárt ülés: 
 
Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel 
támogatásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt eseményeket. 
Tájékoztat a város fontosabb kulturális programjairól. 
 

 
 

1.) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 26/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 
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. 
 
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete  
a talajterhelési díjról szóló 

26/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
2.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 39/2013.(XII.02.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal elfogadott. 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
39/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
     
3.) Előterjesztés a lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről szóló 

20/2015.(V.05.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete 
  a lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről szóló 20/2015.(V.05.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

     
4.) Előterjesztés tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a 
napirendi pont kapcsán. 
 
Lombos István: Kérdéseim lennének. A megállapodáson nincs dátum, ugyanakkor az anyagban az 
szerepel, hogy 2015. január 1 napjával a közös tulajdonban lévő vagyont a tulajdonos társak kölcsönös és 
végleges elhatározásával szétválasztják. Ez visszamenőleges hatályú? 
A másik pedig, hogy a felépített szennyvíztisztító telep itt van Balassagyarmaton, ez tehát nem lehet 
másképp, mint hogy esetlegesen Balassagyarmat tulajdonába kerüljön. 2015. január 1-vel 
Balassagyarmat Város Önkormányzatától a közös vagyonként nyilvántartott vagyonelemek ki lesznek 
vonva, és át lesznek adva az adott önkormányzatoknak azok a részek, melyek az ő területükön 
fekszenek. Ez megtörtént, vagy ennek meg kell történnie a megállapodás alapján? 
Az aláírást követő 15 napon belül az önkormányzatoknak dönteni kell erről. Ezek a döntések 
megszülettek már? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem véletlen a 2015. január 1. dátum a szerződés tervezetben, ez 
elsősorban könyveléstechnikai okokra vezethető vissza. Ezt a vagyont gyakorlatilag könyveléstechnikai 
okok miatt kellene ilyen formában megosztani, ahogyan a megállapodás tervezetben szerepel. 
Ténylegesen jelen pillanatban is úgy használjuk, hasznosítjuk ezt a vagyonrészt, mint ahogyan a 
természetbeni megosztás szerint szerepel. De a megállapodásunk ételmében, amit annak idején 1999-
ben kötöttünk, Balassagyarmat Város Önkormányzata kezelte ezt, tehát ez egy Balassagyarmat Város 
Önkormányzatát terhelő feladat volt elszámolási kötelezettséggel.  
Azt a tájékoztatást kaptam, hogy pénzügyi szempontból túl sokat nem befolyásol költségvetésünkön.  
A másik fontos kérdés e körben, hogy a szerződéskötések önálló településenként történtek meg a 
Víziközmű vagyon tekintetében, úgy az ivóvíz, mint a szennyvíz vonatkozásában. Balassagyarmat város 
eltérően a többi településtől a szennyvíz vízi közművét vagyonkezelésbe adta, és már itt ütköznénk a 
többi település által kötött szerződéssel, tehát mindenképp indokolt ennek a jogi helyzetnek a tisztázása 
olyan formán, hogy a tulajdonközösség megszüntetésre kerül.  
A gördülő fejlesztési tervek elkészítése, mely szintén önkormányzati kötelezettség, ugyancsak annak 
alapján történik, hogy az egyes településeknél milyen vagyonértéket tartanak nyilván a vagyonbecslések 



alapján. A vagyonbecslésben a szennyvíztelep Balassagyarmat Város Önkormányzatánál szerepel, tehát 
kötelezettségként is itt fog jelentkezni a jövőben.  
Ez a tulajdonközösség egyébként nem jogi személyiséggel rendelkező szervezetként működött, hanem az 
áfatörvény szabályai alapján egy adóalanyiságot jelentett csupán, és ennek megfelelően kellett az 
adóbevallásokat és a könyvelési részét végezni. Amennyiben a tulajdonközösség megszűntetésre kerül, 
úgy gondolom, hogy minden önkormányzat egyszerűbben és könnyebben tudja kezelni ezt a kérdést. A 
többi önkormányzat megkapta levélben a felhívást a tulajdonközösség megszüntetésére. 
Ipolyszög és Patvarc települések már döntöttek ebben a kérdésben, elfogadták a szerződés tervezetet. 
 
Lombos István: Köszönöm szépen a választ! Nem tartok igényt részletesebb információra ebben az 
ügyben.  Csak azért kérdeztem, hogy a többi önkormányzat megfelelőképpen tájékozódott-e arról az 
összegről, ami az anyagban van, és elfogadhatónak tartják-e. De ezek szerint igen.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
184/2015.(XI.26.) határozata 

tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balassagyarmat, 
Őrhalom, Hugyag, Patvarc Önkormányzat szennyvízközmű tulajdonközösség 2016. január 01. 
napjával, közös megegyezéssel történő megszűntetését.  

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonközösség közös vagyonának 

megosztását a határozat mellékletét képező megállapodás tervezetnek megfelelő tartalommal fogadja 
el.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
     
5.)  

a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti megüresedő lakás 
hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Egy új határozati javaslat került kiosztásra. 
 
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság arról döntött, hogy önkormányzati fenntartású költségvetési 
szerveknek szakember elhelyezés céljából lenne hasznosítva az ingatlan. Ez az új határozati javaslat 
tulajdonképpen kiegészíti, hogy ha nem lenne jelentkező ilyen feltételekkel, akkor költségelven lenne 
hasznosítva. Javaslom, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadjuk el. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
185/2015.(XI. 26.) határozata 

a Balassagyarmat, Patvarci u7. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti  
megüresedő lakás hasznosításáról 

 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. 

tetőtér 10. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra elsődlegesen 
önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - 
kötelezően ellátandó feladatok ellátáshoz - ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) 
rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, jelentkező hiányában másodlagosan 
költségelven, a 4. § ab) pontja alapján pályázatot ír ki. 
 

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a pályázati 

felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be. 
 

4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan. 

 
Határidő:  a pályázat kiírására 2015. december 15.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás hasznosítására 

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. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
186/2015.(XI.26.) határozata 

a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti  
lakás hasznosításáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. 
IV. emelet 2. ajtószám alatti 54 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú lakást Tóth Gáborné 
(szül.: Balázs Mónika; Balassagyarmat, 1973.; an.: Kiss Katalin) részére – költségelven – határozott időre 
2016. január 1. napjától 2018. július 31. napjáig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló 
közalkalmazotti munkaviszonyáig bérbe adja.  
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőt terhelik. 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre:      2015. december 15. 
  a szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2015. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lh. 3/4. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

187/2015.(XI.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 2. II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti lakás lakáshasználati 

szerződésének meghosszabbításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. 2. 
II. lépcsőház III. emelet 4. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú 
lakásra, határozott időre: 2015. december 1. napjától 2016. november 30. napjáig a lakáshasználati 
szerződést - szociális elvű lakáshasználati díj megfizetése mellett - meghosszabbítja Berkiné Surányi 
Etelkával (szül.: 1967.; an.: Baranyi Teréz). 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik. 
 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  a kiértesítésre: 2015. december 15. 

a szerződés megkötésére: 2015. december 31. 
  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   Dr. Varga Andrea jegyző 
     
d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosítására 

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. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

188/2015.(XI.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 2. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 
39. földszint 2. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) 
rendeletben megjelölt jogkörében eljárva határozott időre 2015. december 16. napjától 2016. december 
15. napjáig Bogdánné Virág Kitti (szül.: 1985.; an.: Oláh Margit) részére –szociális elven-használatba 
adja. 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakáshasználót terhelik. 
 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a kiértesítésre: 2015. december 15. 

a szerződés megkötésére:  2015. december 31. 
  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 Dr. Varga Andrea jegyző 
     
6.) Előterjesztés az Ipoly- Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
189/2015.(XI.26.) határozata 

az Ipoly- Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ipoly-
Táj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi I. félévére vonatkozóan a tagdíjfizetési kötelezettség 
legfeljebb 60,- Ft/lakos/félév mértékben visszaállításra kerüljön.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az Ipoly-táj Területfejlesztési 
Társulást tájékoztassa. 

 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2015. december 31. 
     
7.) Előterjesztés pályázat benyújtására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e hozzászólás, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
190/2015.(XI.26.) határozata 

a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatása tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Földművelési 
minisztérium által kiírt a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatása tárgyú pályázati felhívásra maximum 3 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal 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. december 5. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 



Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

191/2015.(XI.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  

felülvizsgálatáról 
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a felülvizsgálatot a határozat 
mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal kiegészített Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

   dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: azonnal 
 
9.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, 

Szakmai Programjának és Házirendjének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
192/2015. (XI.26.) határozata 

a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai programjának módosításáról  
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai 

programjának módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
193/2015. (XI.26.) határozata 

a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  
 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalommal 
fogadja el. 



 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
194/2015. (XI.26.) határozata 

a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirendjének módosításáról  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona 

Házirendjének módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
  
Lombos István: Én többször hangoztattam az önkormányzatok feladatellátásának csökkenését és 
feladatelvonásokat. Most január 1-től bővül a feladatellátás, többek között a családsegítéssel, az 
étkezéssel, és a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokkal is.  
A kérdésem az lenne, hogy ennek finanszírozására a jogszabály milyen lehetőséget biztosít az 
önkormányzatoknak a plusz bevételeket illetően, vagy ezt is saját bevételeinek terhére kell finanszírozni? 
És az egyéb olyan feladatokat, melyek elmentek, majd visszakerültek az önkormányzathoz, ez a 
finanszírozásban hogyan jelenik meg? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A 2016 évi költségvetési törvény rendelkezik arról, hogy a gyermekjóléti és 
családsegítő központoknak milyen a normatívája. Ebből egyelőre azt a következtetést tudtuk levonni, 
hogy annyi főt mindenkép finanszíroz, mint ahányan jelenleg vannak a családsegítő szolgálatnál.  
A novemberi 24-i Magyar Közlönyben jelent meg az, hogy a családsegítő központok létrehozásához 
minden egyes járásszékhely, egyszeri összegként 2M forintot kap, amivel az informatikai eszközöket lehet 
fejleszteni, esetlegesen gépjárművet beszerezni. Innentől kezdve, hogy a járásszékhelyről kell ellátni a 
járás teljes területére bizonyos hatósági feladatokat, illetve az általános segítést meghaladó speciális 
ápolási feladatokat. Ez azt jelenti, hogy tényelegesen ki kell utazni a balassagyarmati kollegáknak az 
egyes településekhez. Ezért mindenképp indokolt, hogy valamilyen gépjármű biztosítva legyen számukra. 
Egyelőre úgy tűnik tehát, hogy ebből a költségvetési keretből az idei szintnek megfelelően fognak tudni 
működni, de még magát a feladatot annyira nem látjuk, hogy ez napi szinten mit fog jelenteni. Nagy 
feladat lesz a szakmai vezető és a csapat számára. 
Étkeztetés: eddig a családsegítő és gyermekjóléti társulás mellett az étkeztetés is ott volt ellátva. Ennek 
az volt az oka, hogy ebben a formában jobban tudtuk megszervezni. Ugyanaz a 3 település, 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc volt érintett, de ott egyfajta adminisztratív tevékenységet végeztek, 
ténylegesen a főzést a Szent Erzsébet Idősek Otthonában csinálták. Most az elképzelés, hogy a feladat 
visszakerülne az Idősek Otthonába. Az eddig ezt a feladatot ellátó dolgozó is oda kerülne. 
Összességében elmondható, hogy a 2016. évi normatívból legalább az eddigi színvonalnak megfelelően 



tudnak majd működni. 
 
Lombos István: Köszönöm szépen a választ!  
A kérdésem tendenciózus volt. Szerettem volna, hogy ha mindaz, amit jegyző asszony elmondott, az 
elhangzik a nyilvánosság előtt. Bár sajnálom, hogy ezt ő mondta el, mert jobban szerettem volna, hogy ha 
ezt egy politikus mondja el, aki felelős azért a feladatért, mely 2016-ban meg fog jelenni. És itt elsősorban 
nem a balassagyarmati politikusokra gondolok, hanem azokra a politikusokra, akik próbálnak olyan 
feladatokat ismét az önkormányzatokhoz tenni, amely eddig nem volt egy ideig az önkormányzatok 
feladata, és a központi költségvetés látta el ennek a finanszírozását.  
Én félek attól, hogy olyan feladatot fogunk kapni, melynek a központi finanszírozása nem fog 
megvalósulni, és megint az önkormányzatok költségvetését fogja terhelni az a fajta kiadás, mely 
egyébként nem kérdés, hogy fontos. 
Az éppen regnáló EMMI államtitkár azt mondta, hogy a gyermekétkezetéssel kapcsolatos feladatokhoz a 
pénzt biztosítani fogja a központi költségvetés az önkormányzatoknak. Térjünk majd erre is vissza. 
Elmondta jegyző asszony, hogy autóvásárlásra is szükség lesz, viszont ma 2M forintból autót venni és 
egyéb feladatot ellátni nem lehet. Félek attól, hogy szűkülni fog az ellátottak köre, illetve az ellátás 
minősége. Remélem nem lesz igazam. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
195/2015.(XI.26.) határozata 

a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti döntések 
meghozataláról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Balassagyarmaton 
mint járásszékhelyen létrehozásra kerülő Gyermekjóléti és családsegítő központ feladatait önálló 
szervezeti egységként a Gazdasági és műszaki ellátó szervezethez integráltan látja el 2016. január 1. 
napjától. E szervezet kereteiben kerülnek ellátásra Balassagyarmat központtal a Balassagyarmat, Patvarc 
és Ipolyszög településeken biztosításra kerülő gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatási feladatok is. A 
Képviselő-testület egyetért azzal – figyelemmel a 2. és 3. pontban foglaltakra -, hogy a Balassagyarmat, 
Patvarc és Ipolyszög Gyermekjóléti, Családsegítő és Étkezési Társulásban foglalkoztatott személyek 
áthelyezéssel átkerüljenek a további feladatellátás érdekében az önkormányzat által fenntartott 
intézményekhez. ( Gazdasági és műszaki ellátó szervezethez, valamint 1 fő a Szent Erzsébet Idősek 
otthonához)  
2. A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági és műszaki ellátó szervezet vezetőjét, hogy az alapító 
okiratban szükséges módosítások átvezetését kezdeményezze, valamint, hogy a működési engedély 
kiadásához szükséges eljárást megindítsa. 
3. A képviselő-testület az étkeztetés mint szociális alapellátás feladatait 2016. január 1. napjától a Szent 
Erzsébet Idősek otthona keretében kívánja biztosítani. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt az 
alapító okirat és a szakmai dokumentumok módosításának kezdeményezésére, valamint a működési 
engedély módosításának kezdeményezésére. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

196/2015.(XI.26.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 

megszüntetéséről 



 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2015. 
december 31. 2016. január 1. fordulónappal közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A 
Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
Patvarc és Ipolyszög települések azonos tartalmú döntésének meghozatala esetén van mód. 
 

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

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: azonnal     

 
11.) Előterjesztés a Kábel Se támogatására 

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. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

197/2015.(XI.26.)  h a t á r o z a t a 
a Kábel SE támogatásáról 

 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 millió forint összegben visszatérítendő 
támogatást biztosít a KÁBEL Se egyesületnek, az alábbi feltételek szerint: 

- a szerződés megkötésének határideje: 2015. december 1. 
- a támogatási összeg egy összegben, a szerződéskötést követően haladéktalanul megtörténik 
- a támogatási összeg visszafizetése az alábbi ütemezésben történik: 2 millió forint legkésőbb 

2015. december 31. napjáig, további 2 millió forint legkésőbb 2016. május 31. napjáig 
 

2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
A 12. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 21/A. számú 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


