
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március  
                07-én 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fazekas János, Huszár 

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

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
  
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés 
határozatképességét, a megválasztott 12 képviselőből 10 fő van jelen (Dobrocsi Lénárd és orosz 
Bernadett igazoltan vannak távol). 
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
     
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a 14/2016.(I.28.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati 
rendelet, valamint a Balassagyarmat város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok 
ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
1.) Előterjesztés a 14/2016.(I.28.) határozat 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 további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2016.(III.07.) határozata 
iparterület megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálásáról szóló 14/2016 (I.28.) határozat 

módosításáról 
 

1.A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 14/2016 (I.28.) határozatában lévő vételi ajánlatát csak abban 
az esetben tartja, ha mindegyik érintett ingatlan a tulajdonába kerül.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. március 16. 
 
2.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Balassagyarmat város területén lakást építeni szándékozó 
nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 41/2015.(XII.21.) 
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. 
 
Szedlák Sándor: A szociális rendelet tervezet 3. §-ánál fel vannak sorolva a települési támogatások. Az 
eredeti rendeletben benne van ennek a mértéke? Tudhatunk erről valamit, hogy ez mit fog majd takarni? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Az a szakasz csak azzal az egyetlen sorral egészül ki, hogy a telekhez jutás is 
egy települési támogatásnak fog minősülni. Az összes többi ellátási forma már eddig is szerepelt a 
szociális rendeletben, és ott ki van részletezve, hogy melyik konkrétan mit takar. Tehát azok eddig is 
meglévő segélyformák. 
 
Reznicsek Ferencné: Nekem lenne egy apró észrevételem. A második rendelet tervezet 4. §-ának (11) 
pontjában a 9. pontra hivatkoznak, holott a 10-es pont foglalkozik azzal. Ezt majd pontosítani kellene. 
Egy kérdésem is lenne. A 6-os nyilatkozatban van egy olyan, hogy „illetőleg az igazoltan várt gyermekek 
száma”. Ez pontosan mit jelent?  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ez az előző részhez értendő, tehát a már meglévő és az igazoltan 
várt gyermekek számát jelenti. A mondat úgy szól, hogy „velem közös háztartásban élő és a felépítendő új 
lakásba velem együtt beköltöző, illetőleg az igazoltan várt gyermek”. Alapvetően nem az igazoltan várt 
gyermekek számára vonatkozik a kipontozott, kitöltendő rész, hanem úgy értelmezendő a mondat, hogy a 
velem közös háztartásban élő és beköltöző, illetőleg az igazoltan várt gyermek száma együttesen 
értendő. 
 
Lombos István: Van ennek a rendeletmódosításnak határideje, hogy rendkívüli képviselő-testületi ülést 
kellett összehívni? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Igen, van 2 ajánlat nálunk, és szeretnénk, ha ők jogszerűen tudnák már 
igényelni.   
 
dr. Varga Andrea jegyző: A márciusi rendes képviselő-testületi ülésen már szeretnénk erről a 2 
kérelemről dönteni. Ehhez még most át kell vezetni a központi jogszabályok miatti módosításokat. Nem 
akartuk, hogy úgy legyen, hogy a márciusi ülésen csak átvezetjük, és utána nem tudunk róla dönteni.  
Van 2 kérelem, mind a kettőnél már meglévő 3 gyermek van. Ez az egyik, ami miatt módosítjuk a 
rendeletet. A másik ok, hogy van egy központi nyilvántartás, a nemzeti jogszabálytár, és az országból 
nagyon sok település veszi át a balassagyarmati mintát. Ezt jelezte a kormányhivatal, hogyha már 



mindenhol az országban ezt a mintát alkalmazzák, akkor az új CSOK rendeletek is átvezetésre kerüljenek 
rajta, és már a jó mintát tudják alkalmazni mindenhol. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük! 
 
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a második rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2016.(III.09.) önkormányzati rendelete  
a Balassagyarmat város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési 

telekhez juttatásának feltételeiről szóló 
41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 
 
A polgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést bezárja. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 


