Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március
31-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
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
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.
A napirendre vonatkozóan javasolnám az „Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről
szóló tájékoztatásra, valamint a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 15/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosítására” című napirendi pont felvételét.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
Dobrocsi Lénárd: Kérdésem lenne, hogy Pintér Sándor úrnak elküldött, vagy még úton lévő határozat
kapcsán van-e bármilyen fejlemény?
Siket Béla: Az ülés végén egyebekben van egy közérdekű bejelentésem.
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a
Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatásra, valamint a helyi
hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező
közszolgáltatásáról szóló 15/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pont
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja Dobrocsi Lénárd kérdése „Egyebek” napirendi pontban történő
felszólalására vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja Siket Béla „Egyebek” napirendi pontban történő felszólalására
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 12 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Beszámoló a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről
Előterjesztő: Csík Csaba rendőrkapitány
2.) Intézményi beszámoló:
a) Beszámoló a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről a 2015/2016-os nevelési évben
Előterjesztő: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella megbízott óvodavezető
b) Beszámoló a Városi Sportintézmények működéséről
Előterjesztő: Gaál Dénes intézményvezető
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás hasznosítására,
illetve a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 2. ajtószám alatti lakás használatának a
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. 1. emelet 6. ajtószám alatti lakás cseréjére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti üres lakás, a
Balassagyarmat Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti üres lakás, és a Balassagyarmat, Ipolyjáró út
2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti megüresedő lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés kézilabda csarnok létesítésének támogatására, valamint a beruházáshoz szükséges
telek biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Kulturális Bizottság által megítélt 2015. évi sportegyesületi támogatásokról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának véleményezésére
alakuló bizottságba történő tagdelegálásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a káptalanfüredi tábor üzemeltetésére vonatkozó döntésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés 2016. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Házirendjének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés Balassagyarmat város területrendezési
vonatkozóan beérkezett véleményezések jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

eszközeinek

részleges

módosítására

13.) Előterjesztés a lakásépítési programmal kapcsolatos pályázat meghirdetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.)

a) Előterjesztés egyes pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
b) Előterjesztés egyes TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

16.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés nappali ellátás biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatásra, valamint a helyi
hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező
közszolgáltatásáról szóló 15/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19.) Egyebek
Zárt ülés:
1.) Előterjesztés a Városgondnokság költségvetési szerv intézményvezetőjének magasabb vezetői
megbízására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
NAPIREND ELŐTT:
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról.
1.) Beszámoló a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről
Előterjesztő: Csík Csaba rendőrkapitány
Medvácz Lajos polgármester köszönti Ferencsik Raymond r.ezredes urat, a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság vezető helyettesét, és Csík Csaba r.alezredes urat, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság
vezetőjét. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban?
Csík Csaba rendőrkapitány: Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet, a megjelenteket és a városi
televízió nézőit is!
Engedjék meg, hogy az írásos előterjesztéshez néhány gondolatot hozzáfűzzek.
A 2015. évet értékeljük, elmondanám, hogy melyek voltak a legfontosabb célkitűzések, és azok hogyan
kerültek végrehajtásra. A legfontosabb volt, hogy megfeleljünk a lakosság és a rendőri vezetés
elvárásainak, ezen kívül nagyon fontos volt az, hogy a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét jó szinten
tartsuk. Céljaink közt szerepelt még az intézkedési kultúraváltás gyakorlati megvalósítása, ami tovább
folytatódott, továbbá a közterületi jelenlét biztosítása - és ezt úgy gondolom, hogy sikerült megvalósítani -,
és a növekvő eredményesség. Események nélkül, mondhatni már-már elegánsan biztosítottuk a
különböző rendezvényeinket. Magas szintre emeltük az együttműködést mind az önkormányzatokkal,
mind a civil szervezetekkel. Ez úton szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a civil

szervezetek, az önkormányzatok és a lakosság támogatását. Kiemelném a civil szervezetek közül a
Polgárőrséget, akik nélkül ezeket a jó eredményeket nem sikerült volna elérnünk.
A baleseti helyzetképben 2015-ben javulás nem igazán fedezhető fel, de szeretném kiemelni, hogy 2016
első negyedévében ez irányban is pozitív eredményekről lehet beszámolni.
A 2016. évi célkitűzéseink elsősorban tovább biztosítani, megfelelő helyen és időben a folyamatos
közterületi jelenlétet, és továbbra is kiemelten kezeljük a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének
szinten tartását, adott esetben javítását. Az elért eredményeket szeretnénk megtartani, és természetesen
szeretnénk, hogy a baleseti helyzetben is pozitív változás legyen.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkérjek mindenkit arra, hogy vigyázzunk egymásra, hiszen
megérkezett a tavasz, a jó idő, és kerékpárosok, motorosok fognak nagyobb számban közlekedni az
utakon. Figyeljünk egymásra!
Még egyszer szeretném megköszönni mindenki támogatását, és további jó munkát kívánok a Képviselőtestületnek is!
Ferencsik Raymond r. ezredes úr: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy Megtiszteltetés számomra,
hogy ebben a körben lehetek itt. Főkapitány úr engem delegált a mai feladatra, ugyanis a mai nap több
önkormányzati beszámoló és rendezvény van, ahol a vezetőknek meg kell jelenni. Így jutott a választás
rám, hogy én képviseljem a Nógrád Megyei Rendőr főkapitányságot, amit én örömmel vállaltam.
Kapitány úr gondolatait annyival egészíteném ki, hogy a Nógrád Megyei Főkapitányság vezetése a
szervezeti teljesítmény értékelések alapján a Balassagyarmat Rendőrkapitányság 2015 tevékenységét
kiválóra értékelte. Ez úton szeretném megköszönni kapitány úron keresztül a Balassagyarmati
Rendőrkapitányság teljes személyi állományának a 2015. évben végzett tevékenységét.
Nyilván tudjuk azt, hogy vannak javítandó területek, igyekszünk is ennek érdekében mindent megtenni.
Ami a legfontosabb rendőri feladat a lakosság szubjektív biztonsági érzetének a növelése, és mi ezt
tartjuk szem előtt, ennek kívánnánk eleget tenni.
Dobrocsi Lénárd: 4 kérdéskörben kérnék tájékoztatást. Szerepelt a beszámolóban különböző drogok
jelenléte Balassagyarmaton. Az utóbbi években képbe kerültek a tiltólistán nem szereplő anyagok, illetve
a pszichoaktív szerek, amibe sorolható a herbálnak nevezett, olcsó és sajnos nagyon keresett drogfajta.
Erről lehet-e tudni, hogy a korábbi drogfajtákkal szemben mennyire tör előre Balassagyarmaton és
környékén?
A tavalyi beszámolóhoz képest szerepelt az idegenrendészeti szállóval kapcsolatos rész, ami múlt évben
sajnos még nem volt benne. Várhatóan szeptember környékén indul a Szalézi Kollégium helyén a Szent
Imre Általános Iskola alsó tagozata, amiről igazgató úr is tájékoztatott, illetve kapitány úrral is beszéltünk
róla. Lesz biztosítva külön személyi állomány? A Belügyminisztérium nyújt ehhez anyagi támogatást a
helyi kapitányságnak?
Több éve porondon van az esetleges feljebb sorolása a kapitányságnak. Bármilyen szinten ez
elképzelhető-e?
Tavalyi év végén volt tapasztalat a nyugdíjasokkal szembeni különböző visszaélésekre. Ezeknek a
helyzete hogyan áll?
Csík Csaba rendőrkapitány: Drogok jelenléte Balassagyarmat és térségében: Kiemelt ügyként kezeljük
mind a gyermekkorúak mind az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményeket, valamint a kábítószer
elleni küzdelmet. A kábítószer elleni küzdelemnél előtérbe fogjuk helyezni ebben az évben a terjesztői
magatartást, a velük szemben való eljárást. A fogyasztás az fogyasztás, és tudjuk valamennyien, hogy
van egy lista, hogy mi minősül kábítószernek. Szakértő vélemény szükséges ahhoz, hogy egy anyag
kábítószernek minősül- vagy sem. Tudjuk, hogy sajnos nagyon sokféle anyagot próbálnak ki a fiatalok, én
óva intenék mindenkit mindenféle anyagtól.
A Szalézi Kollégiummal kapcsolatban a Balassagyarmati Rendőrkapitányság rendelkezik a szükséges
létszámmal és technikai eszközökkel az alapfeladat ellátásához. Polgármester úrral és alpolgármester
úrral is egyeztetünk már, megvannak az elgondolásaink, hogyha az iskola alsó tagozata áthelyezésre
kerül, a gyermekeink biztonságban lesznek.
Nem az én tisztem válaszolni a feljebb sorolásra vonatkozóan.
Ferencsik Raymond r. ezredes úr: A kapitányság egy szinttel feljebb sorolásával kapcsolatosan annyit
tudok elmondani, hogy a rendőrkapitányság kiemelt kapitányság kategóriába sorolása egyrészt

létszámfüggő, és ennek kapcsán az elképzelés és a szervezeti átalakításokra vonatkozó tervek
elkészültek, és ezeket el is küldtük. Azonban Kormányrendelet módosításra lenne szükség ahhoz, hogy
ez megvalósulhasson, de a kormányrendelet módosítását mi, rendőrök nem tudjuk befolyásolni. Amint a
kormányrendelet megváltozik e tekintetben, akkor kerül a humánszolgálat részéről előtérbe a feladat
végrehajtása. De minden ígéret megvan, elküldtük az Országos Rendőr főkapitányságra.
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm szépen a válaszokat, és további jó munkát kívánok Önöknek!
Szedlák Sándor: Az elmúlt év folyamán sok rendezvénye volt a Demokratikus Koalíciónak, melyeken a
rendőrség segítségét kértük. Szeretném megköszönni a Rendőrség munkáját, azt a szakmai
tevékenységet és azt a korrektséget, ahogyan végezték a munkájukat, és további sok sikert és jó munkát
kívánok!
Pulay László: Csak megköszönni tudom úgyszintén az együttműködést.
Miután a körzetem a legzajosabb körzet, itt is megemlíteném, ahogyan a bizottsági ülésen is tettem, a
hajnali órák felügyeletét. Kérnénk a gyalogos rendőrök, esetleg kutyás rendőrök biztosítását a jövőt
illetően. További hasonlóan sikeres évet, eredményt kívánok a rendőrkapitányságnak!
Csík Csaba rendőrkapitány: Köszönöm szépen! A hajnali órák kapcsán a tavalyi évben elkezdtünk egy
olyan projektet a kapitányságon, hogy péntek és szombat este is plusz járőrt vezényeltünk ebbe a
térségbe, és ennek eredményeképpen a garázdaság jellegű bűncselekmények csökkentek. Valamennyi
járőrünk szolgálatát úgy látja el, hogy szolgálati idejének minimum 50%-át gyalogosan tölti. A szolgálati
kutyák alkalmazásával kapcsolatban szerettem volna én is, hogy növeljük a létszámot. Pozitív
eredménnyel számolhatok be, plusz egy fővel sikerült bővíteni a kapitányságot, így most már 2-vel
rendelkezik a kapitányság.
Remélhetőleg a lakosság is fogja érezni ennek pozitív hatását.
Rendszeresen tartunk szórakozóhely ellenőrzést társszervekkel együttműködve, ezeket péntek éjszaka
illetve szombaton a kora hajnali órákban hajtjuk végre.
Pulay László és Szedlák Sándor képviselő uraknak köszönöm az észrevételét!
Medvácz Lajos polgármester: Egy kérésem lenne kapitány úrhoz. A közterület felügyelőink kevesen
vannak, így nem tudnak minden feladattal megbirkózni. Gyakran szembesülünk azzal, hogy a felújított
belváros járdáira felállnak az autók. Elkezdtük a büntetését ezeknek az autóknak, de a közterület
felügyelők sem tudnak mindig ott lenni. Ebben szeretnénk segítséget kérni. A polgárok nincsenek
tisztában a KRESZ szabályaival. Járdára akkor lehet felállni, ha ezt tábla külön jelzi. Sokszor nem veszik
ezt komolyan.
Van még egy dolog, ami problémás, mégpedig az, hogy olykor a kamionok bejönnek a belvárosba. Valami
javaslatot közösen dogozzunk ki arra, hogy ez ne történjen meg. Valami más módszert kellene kitalálni a
kamionok távol tartására. Azt tudom, hogy nem lehet mindenhová rendőrt állítani. Ezekre kérném az
odafigyelést.
Pulay László: Szeretném megköszönni a választ, illetve azt a kulturált rendőri intézkedést, amit az utóbbi
időszakban tapasztaltunk. Mindig kulturált intézkedéssel találkoztam. Ehhez a munkához további sok
sikert kívánok!
Medvácz Lajos polgármester: Én is csak megerősíteni tudom, hogy jó a kapcsolatunk a városi
rendőrkapitánysággal. Ezért köszönet kell, hogy mondjak.
Tudom, hogy ennek ellenére sok probléma van. A beszámolóban az is látszik, hogy dolgoznak azon, hogy
ezek minél kevesebb problémát okozzanak a polgároknak.
Bízom benne, hogy továbbra is ilyen hatékony együttműködés lesz az önkormányzat és a kapitányság
között. További sok sikert, jó egészséget kívánok!
Csík Csaba rendőrkapitány: Köszönjük a Képviselő-testületnek a jelzéseket. Természetesen továbbra is
tesszük a dolgunkat. Polgármester úrral le fogunk ülni, vannak ötletek a felvetett problémák megoldására.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!

A polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2016.(III.31.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről szóló
beszámoló elfogadásáról
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balassagyarmat
Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa.

Határidő: a 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: a 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző
2.) Intézményi beszámoló:
a) Beszámoló a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről a 2015/2016-os nevelési évben
Előterjesztő: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella megbízott óvodavezető
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Köszönti Knyazoviczkiné Rutai
Gabriellát, a Központi Óvoda megbízott vezetőjét. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
kérdés, kiegészítés?
Lombos István: Köztudott, hogy az óvoda önkormányzati fenntartású intézmény. Az elmúlt években az
önkormányzat megfelelő gazdája volt az óvodának? Megfelelő szintű működési lehetőséget biztosított az
óvodák működéséhez? Megfelelő volt-e a kapcsolat az önkormányzattal? Minden olyan támogatást
megkaptak-e, melyek a gyermekek további fejlődése érdekében fontosak?
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella: Az önkormányzattal jó a kapcsolatunk, támogatnak mindenben
bennünket. A költségvetéssel kapcsolatban az óvodának meghatározott előirányzatot igyekeztünk okosan
felhasználni, a tárgyi feltételeink, a pedagógiai programunk végrehajtásának megfelelően. Azok a
hiányosságok, melyek esetlegesen előfordulnak, azok az épületek sajátosságaiból adódnak. Igyekszünk
ezeket valamilyen úton-módon megoldani.
Lombos István: Köszönöm szépen a választ. Nem véletlenül kérdeztem, a kérdésem tendenciózus volt.
Az óvoda egyike azoknak az oktatási intézményeknek, melyeket az önkormányzat tart fenn, működtet.
Íme a példa, hogy az önkormányzat képes rá, hogy intézményeit működtetni tudja mind finanszírozásban,
mind működésben, mind szakmailag. Ez lehet példaértékű az önkormányzati vezetésnek a többi oktatási
intézmény esetében is.
Dobrocsi Lénárd: Olvasható az anyagban, hogy problémát jelent a logopédus szakember hiánya. Ezzel
kapcsolatban milyenek a kilátások? Sikerül ezt orvosolni?
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella: Az a probléma, hogy egyre több beszédhibás gyermek. A logopédiai
ellátást a nevelési tanácsadó végzi. Az ő szakemberei járnak ki minden óvodába. Ebben az évben sok
volt az igényünk, és mi több ellátást szerettünk volna igényelni, mint amit ők nyújtani tudtak. Van rá
tervünk, szeretnék magunk közül kinevelni logopédus szakembert. Ami probléma van ezzel, hogy a
felvételi nagyon nehéz. Annyira tisztán kell beszélni, hogy nagyon nehéz bejutni az intézménybe, de

terveink között van, hogy kinevelünk magunk közül logopédust.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2016.(III.31.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015-2016. évi működésére vonatkozó
beszámolóját.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző
b) Beszámoló a Városi Sportintézmények működéséről
Előterjesztő: Gaál Dénes intézményvezető
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Köszönti Gaál Dénest, a Városi
Sportintézmények vezetőjét. Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli
beszámolóhoz,
Gaál Dénes: Nem, köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés?
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2016.(III.31.) határozata
a Balassagyarmati Sportintézmények 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Sportintézmények 2015. évi működésére vonatkozó
beszámolóját.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás
hasznosítására, illetve a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 2. ajtószám alatti lakás
használatának a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. 1. emelet 6. ajtószám alatti lakás cseréjére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2016. (III. 31.) határozata
a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás hasznosításáról, illetve a
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. földszint 2. ajtószám alatti lakás használatának a Balassagyarmat, Dózsa
Gy. u. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás cseréjéről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Gábor (szül. név: Oláh Gábor; szül.: 1987.;
an: Farkas Judit) valamit Oláhné Vidák Nikolett( szül. név: Vidák Nikolett; szül. 1987.; an: Bogdán Tünde)
részére a Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, komfortos
komfortfokozatú lakást, - határozott időre 2016. május 15. napjától kezdődően 2019. május 14. napjáig
költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bogdánné Virág Kitti (szül. név: Virág Kitti; szül.:
1990.; an: Oláh Bernadett) valamit Bogdán János (szül. név: Bogdán János; szül. 1992.; an: Hevesi Erika)
részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. földszint 2. ajtószám alatti 33 m2 –es komfortos komfortfokozatú
lakásra 2016. december 15 napjáig fennálló lakáshasználati jogviszonyukat elcseréli a Balassagyarmat,
Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás
lakáshasználatára, szociális elvű lakáshasználati díj megfizetése mellett.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket, illetve a lakáshasználókat terhelik.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők:
A kiértesítésre:
A lakásbérleti szerződés megkötésére a Madách liget 17.
III. emelet 3. ajtószám alatti lakás tekintetében:
A lakás átadására a Madách liget 17. III. emelet 3 ajtószám
alatti lakás tekintetében:
A Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás
visszaadása az Önkormányzat részére
A lakáshasználati szerződés megkötésére a Dózsa Gy. út 39.
I. emelet 6. ajtószám alatti lakás tekintetében:
A Dózsa Gy út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás átadására a
lakáshasználók részére
A Dózsa Gy. út 39. fsz. 2. ajtószám alatti lakás visszaadása
az Önkormányzat részére
A Balassagyarmat, Madách liget 17. III. emelet 3. ajtószám alatti
lakásra a lakbér fizetésének kezdete:
A Balassagyarmat Dózsa György út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti
lakásra Oláh Gábornak, illetve Oláhné Vidák Nikolettnek a lakbér
fizetési kötelezettsége a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I.
emelet 6. ajtószám alatti lakás önkormányzat részére történő
visszaadást követően szűnik meg.
A Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 6. ajtószám alatti
lakásra Bogdánné Virág Kittinek és Bogdán Jánosnak a lakáshasználati díj fizetésének kezdete:
A Balassagyarmat Dózsa György út 39. földszint 2. ajtószám alatti
lakásra Bogdánné Virág Kittinak és Bogdán Jánosnak a lakáshasználati díjfizetési kötelezettsége a Balassagyarmat, Dózsa Gy.
út 39. földszint 2. ajtószám alatti lakásra, a lakás önkormányzat
részére történő visszaadást követően szűnik meg.
Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

2016. április 15.
2016. április 30.
2016. április 1.
2016. május 15.
2016. május 15.
2016. május 31.
2016. június 15.
2016. május 15.

2016. június 1.

4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti üres lakás, a
Balassagyarmat Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti üres lakás, és a Balassagyarmat,
Ipolyjáró út 2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti megüresedő lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2016. (III. 31.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti
üres lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20.
tetőtér 9. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra 2016. június 1-től
történő bérbeadás mellett, 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 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, azzal, hogy
több érvényes pályázat esetén az elbírálásnál az önkormányzati fenntartású intézmények
elsőbbséget élveznek.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő: a pályázat kiírására 2016. április 10-15. között
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2016.(III. 31.) határozata
a Balassagyarmat, Jókai u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti üres lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai út 4. IV.
emelet 2. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra 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 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,
azzal, hogy több érvényes pályázat esetén az elbírálásnál az önkormányzati fenntartású
intézmények elsőbbséget élveznek.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2016. április 10-15. között
Medvácz Lajos polgármester

A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2016. (III. 31.) határozata
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti
megüresedő lakás hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 24. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 72 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú
lakásra 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 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,
azzal, hogy több érvényes pályázat esetén az elbírálásnál az önkormányzati fenntartású
intézmények elsőbbséget élveznek.
4. Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2016. április 10-15. között
Medvácz Lajos polgármester

5.) Előterjesztés kézilabda csarnok létesítésének támogatására, valamint a beruházáshoz
szükséges telek biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Új határozati javaslat került kiosztásra.
Új sportcsarnok építéséről szól az anyag, és itt összekapcsolódik 3 szervezet komoly és felelősségteljes
munkája, mégpedig az önkormányzaté, a Magyar Kézilabda Szövetségé és a Balassagyarmaton működő
Kábel Se csapaté.
A Magyar Kézilabda Szövetség arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a kormány támogatásával
kézilabda csarnokok létesítését tervezi, mely a magyar kézilabdázás versenyképességének megőrzése,
javítása érekében történik. Ehhez az önkormányzatnak döntést kell hozni. Úgy néz ki meghallgatásra

talált az a fajta lobbi tevékenység, amit a Magyar Kézilabda Szövetségnél elvégeztünk.
Köszönöm a pozitív hozzáállását a Képviselő-testületnek. Reméljük, mihamarabb megépítésre kerül.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2016. (III.31.) határozata
kézilabda csarnok létesítésének támogatására, valamint a beruházáshoz szükséges telek
biztosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Kézilabda
Szövetség által kezdeményezett, többfunkciós sportcsarnok létesítését Balassagyarmaton.

2.

A beruházás minél előbbi megvalósulása érdekében Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete külön megállapodás keretében vállalja, hogy a létesítményhez szükséges
előkészítési munkákhoz és a szükséges közművek kiépítéséhez hozzájárul.

3.

A beruházás megvalósítása céljára a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló,
Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlant jelöli meg. Amennyiben az állam igényli, az önkormányzat
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a közcélú beruházás minél előbbi megvalósulása érdekében a
sportcsarnoképítéshez szükséges ingatlan tulajdonjogát vagy hasznosítási jogát ingyenesen
átruházza az állam, vagy az állam által megnevezett szervezet számára külön megállapodás
keretében. Az ingatlan szükségessé váló megosztásának terheit az önkormányzat vállalja.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2016. április15.

6.) Előterjesztés a Kulturális Bizottság által megítélt 2015. évi sportegyesületi támogatásokról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2016.(III.31.) határozata
a 2015. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2015. évi
sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja.
7.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ
véleményezésére alakuló bizottságba történő tagdelegálásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

igazgatói

pályázatának

Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a

Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2016.(III.31.) határozata
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatói pályázatának véleményezésére alakuló
bizottságba történő tagdelegálásról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ igazgatói pályázatának véleményezésére alakuló bizottságba Zolnyánszki Zsoltot a Kulturális
Bizottság elnökét delegálja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. április 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a káptalanfüredi tábor üzemeltetésére vonatkozó döntésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
2000 óta Balassagyarmat város tulajdonában áll a tábor. Az utóbbi években az Úton Ifjúsági Egyesület
működtette a tábort, szerződést kötöttünk velük 10 évre. Most különböző változások történtek az ifjúsági
táborok finanszírozásával kapcsolatban, és jelen pillanatban még nem tudni, hogy mi lesz a tábor sorsa.
A bizottsági üléseken a „B” változatot támogatták. Meg kell vizsgálni a lehetőségeit a további
működésnek, addig pedig az Úton Egyesülettel tartjuk a kapcsolatot.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a „B” változat szerinti határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2016. (III.31.) határozata
a káptalanfüredi tábor hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi – Káptalanfüredi tábort
a továbbiakban is ifjúsági a táborként kívánja működtetni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Komádi Városi
Önkormányzattal a tábor jobb kihasználása, a közös üzemeltetésre való ajánlatkérések érdekében.
3. A Képviselő-testület a tábor működtetésére pályázatot ír ki.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016.május 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
9.) Előterjesztés 2016. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.

A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2016. ( III.31.) határozata
2016. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter
és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. 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.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai Programjának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2016. (III.31.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai programok módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai
programjainak módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalmakkal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2016. (III.31.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat 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: 2016. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2016. (III.31.) határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirendjeinek módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Házirendjeinek módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalmakkal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
11.) Előterjesztés a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Felkéri az Alapítvány képviselőjét, hogy
ismertesse röviden a tevékenységüket.
Dallos Szilvia: Üdvözlöm a tisztelt Képviselő-testületet és városi televízió nézőit. Dallos Szilvia vagyok, a
FIDO Alapítvány egyik tagja.
Most jutottunk oda civil állatmentőként, hogy végre lesz egy alapítványunk. Több éve küzdünk a magára
hagyott kutyusokért, és azt kell, hogy mondjam, hogy emberfeletti munkát végzünk az utóbbi időben. Az
elmúlt 2 évben több mint 500 kutyát mentettünk meg Balassagyarmatról és környékéről, és ezt leginkább
önerőből történt, illetve kevés támogatással. Most eljutottunk odáig, hogy segítségre van szükségünk. Úgy
gondolom, hogy a járás elég nagy ahhoz, hogy egy állatotthon létrejöjjön. Szeretnénk sokat tenni azért,
hogy az embereknek, gyermekeknek a figyelmét felhívjuk a felelősségteljes állattartásra. Rendkívül fontos
az ivartalanítás. Ezek az állatok kiszolgáltatottak, az ember tette őket kiszolgáltatottá, hiszen háziasította,
így ők nem tudnak az ember nélkül életben maradni túl sokáig. Mi értük dolgozunk már jó ideje. Vannak
közülünk, akik már több mint 10 éve mentik a kutyákat. Ehhez kérnénk segítséget. Ezeket a mentett
kutyusokat leginkább a Pest megyei állatvédő szervezetekhez sikerült elhelyezni, akikkel jó
kapcsolatrendszer alakult ki. Viszont náluk is van egy határ. Már ott tartunk, hogy legutóbb egy panzióban
voltunk kénytelenek elhelyezni a kutyusokat. Ezért lenne szükség a közelben egy állatotthonra. Célunk,
hogy egy állatotthon létrejöjjön.
Medvácz Lajos polgármester: Sok sikert kívánok a munkájukhoz, és remélhetőleg eredményes lesz, és
sikerül az állatotthont létrehozni.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2016.(III.31.) határozata
a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyetértve a szervezet célkitűzéseivel
- 100.000.- azaz egyszázezer forinttal támogatja a FIDO Állatmentő Alapítványt ( 2660 Balassagyarmat,
Kossuth u. 56.).

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. április 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés Balassagyarmat város területrendezési eszközeinek részleges módosítására
vonatkozóan beérkezett véleményezések jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2016. (III.31.) határozata
Balassagyarmat város területrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan beérkezett
véleményezések jóváhagyásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 139/2015. (VIII. 17.) határozatával,
Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek részleges módosítására megjelölt 5 helyszín közül az
alábbi 4 helyszínre vonatkozóan rendelkezik jelen határozatban:
a) Belterületen az északi elkerülő út és Ipolypart út közötti területen: sport, szabadidő park, rekreációs terület és
mentőbázis kialakítása,
b) Belterületen a Semmelweis utcai beépítési javaslat felülvizsgálata,
c) Belterületen a Nagyligeti sportpálya megszüntetése, más építési övezetbe történő átsorolása (gazdasági terület),
d) Belterületen a Hétvezér utca – Trikál József utca – Szondy utca – vasút által határolt területen belül:
- Milleneumi park funkcióváltása, élménypark, játszótér, közpark kialakítás,
- 200/1-2, 202/1,3,4, 203, és 204 hrsz.-ú ingatlanok tervezett telekosztásának újragondolása, az igényeknek
megfelelő kialakítása,
- 201/1-3 hrsz.-ú ingatlanok építési övezetének módosítása az igényeknek megfelelően.
2. A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetésben résztvevők által visszaküldött vélemények közül az alábbi
partnerek véleményét ismerte meg és fogadja el:
1) Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi
Osztály (Állami főépítész)
2) Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
4) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
5) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6) Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
7) Nemzeti Közlekedési Hatóság Út-és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály
8) Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
9) Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
10) Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
11)
Nemzeti Közlekedési Hatóság Út-és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály
12) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
13) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
14) Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
15) Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztásvédelmi Főosztály
16) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
17) Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
18) Nemzeti Közlekedési HatóságLégügyi Hivatal
19) TIGÁZ-DSO Kft.
20) Émász Zrt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2016. április15.

13.) Előterjesztés a lakásépítési programmal kapcsolatos pályázat meghirdetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2016.(III.31.) határozata
a Bercsényi u. 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bercsényi u. 2. szám alatti 440 hrszú, 1765 m2 területű, kivett középiskola besorolású ingatlanát az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 4 és 36§-a alapján –tekintettel arra, hogy abban az oktatási feladatok 2010-ben megszűntek és
az ingatlan azóta is üresen áll – korlátozottan forgalomképes vagyoni körből forgalomképes vagyoni körbe
minősíti át.
2./ A Képviselő-testület a Rendelet 32§ (6) c) pontja alapján az 1. pontban megjelölt ingatlanról annak
átminősítését követően forgalmi értékbecslést készíttet.
3./ A Képviselő-testület a Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján az 1. pontban megjelölt
ingatlan vonatkozásában, annak hasznosítására, ajánlatok bekérése útján pályázatot ír ki az alábbi
tartalommal:
Az ajánlattevőknek koncepciótervet kell benyújtani a kialakításra kerülő lakóépületekről, különös tekintettel
azok számára, méretére, elhelyezkedésére; valamint a beruházás lezárásával az önkormányzati
tulajdonban kerülő lakások számára, méretéről. Az ajánlattevőnek részleteznie kell a beruházás
megvalósításának tervezett időtartamát, valamint a rendelkezésre álló biztosítékokat.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. április 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2016.(III.31.) határozata
az Ifjúság útja 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúság útja 2.. szám alatti 2008 hrszú, 7272 m2 területű, kivett épület, udvar besorolású ingatlanáról az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban:
Rendelet) 32§ (6) c) pontja alapján forgalmi értékbecslést készíttet.
2./ A Képviselő-testület a Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján az 1. pontban megjelölt
ingatlan vonatkozásában, annak hasznosítására, ajánlatok bekérése útján pályázatot ír ki az alábbi
tartalommal:

Az ajánlattevőknek koncepciótervet kell benyújtani a kialakításra kerülő lakóépületekről, különös tekintettel
azok számára, méretére, elhelyezkedésére; valamint a beruházás lezárásakor az önkormányzati
tulajdonban kerülő lakások számáról, méretéről. Az ajánlattevőnek részleteznie kell a beruházás
megvalósításának tervezett időtartamát, valamint a rendelkezésre álló biztosítékokat.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. április 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.
Mega György: A 2. határozati javaslatnál helyesbítenék, az 1-es pontjában a helyes hrsz. 3183/10 és a
területnagyság 727 m2 helyett 729 m2. A 2. pontjában pedig a hrsz.-ot kellene javítani 3183/10-re.
Medvácz Lajos polgármester: Ezeket az elírásokat javítani fogjuk.
A polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2016. (III.31.) határozata
ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásról
(3183/11 hrsz-ú ingatlan)
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat város területén lakást
építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló
41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet alapján Hangács Gábor (1977. an: Dropka Erzsébet) és
Hangács Aletta (1980. szül: Gyuris Aletta, an: Kispál Ágnes) 2676 Cserhátsurány, Rákóczi u. 18.
szám alatti lakosok részére, mint lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez
juttatatása céljából a Balassagyarmat, 3183/11 hrsz-ú 727 m2 alapterületű ingatlant biztosítja.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés f. pontja alapján a Balassagyarmat,
3183/11 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant természetbeni ellátás formájában nyújtja.
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balassagyarmat város területén
lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló
41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a Balassagyarmat 3183/11 hrsz-ú
ingatlanra szóló átruházási szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2016. április 08.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a második határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2016. (III.31.) határozata
ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásról
(3183/10 hrsz-ú ingatlan)
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat város területén lakást
építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló
41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet alapján Rodák Róbert (1976. an: Ocsenás Zsuzsanna) és
Rodák Kinga (1977. szül: Baranyai Kinga, an: Tallér Judit ) 2654 Romhány, Kossuth u. 68. 2/1/4, mint
lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatatása céljából a Balassagyarmat,
3183/10 hrsz-ú 729 m2 alapterületű ingatlant biztosítja.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés f. pontja alapján a Balassagyarmat,
3183/10 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant természetbeni ellátás formájában nyújtja.
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balassagyarmat város területén
lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló
41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a Balassagyarmat 3183/10 hrsz-ú
ingatlanra szóló átruházási szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2016. április 08.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
15.)

a) Előterjesztés egyes pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2016. (III.31.) határozata
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: 2016. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2016. (III.31.) határozata
a testvér-települési programok és együttműködések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bethlen Gábor Alap
a testvér-települési programok és együttműködések támogatása tárgyú pályázati felhívásra maximum
2,5 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: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
b)

Előterjesztés egyes TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait,
hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Szedlák Sándor: A 3-as 4-es határozati javaslathoz lenne kérdésem. Ezeknél arról van szó, hogy Dr.
Ádám György gyógyszertára fog pályázni a határozati javaslatban feltüntetett dolgokra. Ez a történet nem
új keletű, vannak előzményei. Korábban volt olyan javaslat, hogy az egészségházat ők fogják
akadálymentesíteni, ez anno elmaradt. Most arról van szó, hogy az egészségházból elköltözne az orvosi
rendelő. A kérdésem az lenne, hogy a Szent György Gyógyszertár épületének a tulajdonjoga hogy néz ki?
A másik dolog, hogy itt alapítványi pályázatról van szó, amikor az egészségügy alapellátás az
önkormányzat feladata. Itt felvetődik az is, hogy a 3-as határozati javaslatban erre az önkormányzat
pályázik. Miért nem pályázik a másikra is az önkormányzat? Azt gondolom, hogy ez egységes csomagban
sokkal célravezetőbb. Nem beszélve arról, hogy itt van az egészségház, mely úgy volt, hogy
akadálymentesítve lesz. Ha az egészségügyi ellátást korszerűsíteni szeretnénk, azt gondolom, hogy azon
is el kellene gondolkodni, hogy esetleg a Bercsényi utcai ingatlanban egységesen el lehetne helyezni
ezeket.
Én érdekesnek találom, hogy nem az önkormányzat, hanem egy alapítvány keretében, egy
magántulajdonban lévő gyógyszertár fog pályázni.
Medvácz Lajos polgármester: Abban igaza van képviselő úrnak, hogy az egészségház
akadálymentesítése nagyon régóta húzódik, mindig benyújtásra került egy pályázat, viszont nem nyertünk
rajta. Vártuk, hogy a következő pályázat meghozza azt az eredményt, hogy egy korszerű orvosi
alapellátó épület alakítható ki, és oda át tudnak költözni a felnőtt és gyermek háziorvosok is. Ez által
felszabadulna ez az épület, melynek korszerűsítésére, akadálymentesítésére is sort lehetne keríteni.
Sajnos ez mindig tolódott. Bízunk benne, hogy a mostani pályázattal megoldódik majd ez a probléma.
Csach Gábor alpolgármester: Polgármester urat azzal egészíteném ki, hogy szigorúan önkormányzati
érdekből van ez így. A Szent György Gyógyszertár önkormányzati bérleményben van, tehát annak a
hosszú távú üzemeltetése az önkormányzat érdeke is, hiszen bevétel teremtődik a városnak belőle. A
konstrukció az orvosi alapellátás fejlesztésére pedig már 2007-es, azóta egyszer volt pályázati lehetőség,
akkor nem kaptunk támogatást. Egy hosszú távú megállapodás köttetett az önkormányzat és a tulajdonos
között, ami jobb kondíciókat adott. A jelenlegi helyzetben ugyanis a város a háziorvosi rendelőknek az

összes rezsijét finanszírozza a béreken kívül, ő pedig átvállal a működtetésből jelentős időszakot. Abban
a konstrukcióban az 5 orvosi rendelő működtetése a város számára kifejezetten hasznos.
Miért kellet kettő pályázatot benyújtani? Módosították a pályázati kiírást, egykörös lett, egyszer lehet rá
pályázni maximum 100M forintos tételben. Innentől nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy minél több forráshoz
hozzá tudjunk jutni, ilyen lépésre is szükség van. Ebben az esetben a régi megállapodásunk kifejezetten
jól jön, mert van egy beadásra kész pályázat, mely jó eséllyel indulhat a pályázaton. Ha mindkettő
pályázat nyer, akkor nem 10M forintot kap a város, hanem 160M forintot. Tehát szigorú önkormányzati
érdekből van, hogy mindkét pályázatot megvalósítjuk. Ha a 60M forint bejön, akkor az egészségház
akadálymentesítésére is sor kerülhet.
Szedlák Sándor: Továbbra is vannak kételyeim, de majd meglátjuk, hogyan alakul a dolog.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2016. (III.31.) határozata
a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 tárgyú
pályázatok benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 tárgyú pályázati felhívásra
maximum 800 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázatok kerüljenek benyújtásra a
Nógrádi Örökség Háza kialakítása és a Nyírjesi tó környezetének ökoturisztikai célú fejlesztése
érdekében.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek
szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2016. (III.31.) határozata
a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 tárgyú pályázat
benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 tárgyú pályázati felhívásra maximum 200
millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljenek benyújtásra Balassagyarmat
város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése érdekében.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek
szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2016. (III.31.) határozata
az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázatok
benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázatok benyújtásáról tárgyú pályázati
felhívásra maximum 60 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljenek
benyújtásra a fogorvosi, védőnői és iskolaorvosi alapellátások fejlesztése érdekében.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek
szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a negyedik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2016. (III.31.) határozata
az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati kiírással
kapcsolatos támogató nyilatkozatról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Palócország
Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát.
2. A Képviselő-testület megerősíti, hogy a pályázat megvalósításához anyagi támogatást nem biztosít.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
16.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2016.(III.31.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja el.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

17.) Előterjesztés nappali ellátás biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Ezen ellátás biztosítását törvény írja elő.
Mivel 10.000 főnél több lakos él Balassagyarmaton, eszerint a nappali ellátást is el kell látni.
A polgármester kiegészítés, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2016. (III.31.) határozata
a nappali ellátás biztosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Sztv.) 65/F§-ában megjelölt alapellátás (
továbbiakban: Ellátás) biztosítására vonatkozóan az alábbi döntést hozza:
a) A Képviselő-testület az ellátás biztosítását elsődlegesen a Dr Kenessey Albert KórházRendelőintézettel való szerződéskötés útján kívánja megvalósítani, az intézmény fenntartójának erre
vonatkozó – legkésőbb 2016. április 15. napjáig önkormányzatunkhoz megérkező – jóváhagyása
esetén.
b) A Képviselő-testület az a) pontban megjelöltek elmaradása esetén a Balassagyarmati Kistérség
Többcélú Társulásával kötött szerződés útján biztosítja az Ellátást, a Társulás által fenntartott
Szociális szolgáltató központ útján.
2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szerződéskötésre 2016. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatásra,
valamint a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 15/2015.(III.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester felkéri dr. varga Andrea jegyző asszonyt, hogy ismertesse röviden az
előterjesztést.
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Már több alkalommal napirenden volt a szippantott
szennyvízre vonatkozó pályázat meghirdetése. Sajnos egyik pályázat sem volt eredményes. Éppen ezért
még év elején jeleztük ezt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, akinek a hatáskörébe tartozik,
hogy kijelöljön egy szolgáltatót. A mai napig a DMRV Zrt a szolgáltató, és a katasztrófavédelem a múlt
héten értesített minket arról, hogy KOMMUNÁL SZOL Kft-t jelölte ki erre a feladatra. Ez természetesen
egy ideiglenes kijelölés, továbbra is folyamatosan kell pályáztatnunk.
Jelezni szeretnénk mindenképpen, - és ezt a katasztrófavédelem felé is jeleztük -, hogy úgy ítéljük meg,
hogy a kijelölő határozat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Ezzel szemben fellebbezésre nincs
lehetőség, csak bírósági felülvizsgálatra, de mindenképp élni fogunk ezzel mindhárom település esetében.

Ettől függetlenül április 1-vel biztosítani kell szolgáltatást, éppen ezért a KOMMUNÁL SZOL Kft-vel
szerződést kell kötni, hogy a feladat ellátásra kerüljön. Ezt mind a városi televízióban, mind a honlapon
meg fog jelenni. Különös hangsúlyt fektetünk a Nyírjesi területre, ahol sok érintett van, így még
szórólapokkal is tájékoztatni fogjuk a lakosságot, hogy melyek azok a telefonszámok, melyeket hívni kell
ezt követően, hogy a szolgáltatást igénybe tudják venni.
A főbb problémánk a kiadott határozattal reményeink szerint a bíróságon orvoslásra kerül. Ezt követően
már lehetőség nyílik arra, hogy valamely szolgáltató által, jogszerű határozat alapján fogjuk tudni ellátni
ezt a szolgáltatást.
Azt hangsúlyozni szeretném, hogy az önkormányzatnak nem magával a szolgáltatóval van problémája,
hanem a határozatban foglaltakat tartjuk jogellenesnek. Konkrétan a határozatban megjelölt ellenérték
álláspontunk szerint nem felel meg a rezsicsökkentésről szóló jogszabályoknak. Erre fel is hívtuk a
katasztrófavédelmet, és kértük, hogy saját hatáskörben ezt módosítsák, de még nem érkezett
visszajelzés.
Lombos István: Ez a tipikus példája a magyar törvényalkotásnak. Teljesen nyilvánvaló, hogy az 1700
forintban meghatározott díj a szolgáltató azt a fajta díjat képviseli, ami neki megéri. Viszont a rendeletünk
840 forintban határozza meg ezt a díjat, mert mi nem tehetünk mást. Innentől kezdve csodálattal tartozom
az önkormányzat részéről azoknak, akik ezeket a levelezéseket lebonyolították a különböző
szervezetekkel.
A kérdésem az lenne, hogy a kettő díj közötti különbözetet ki fogja megfizetni?
Most kaptuk meg az előterjesztést. Tudom, hogy mi képviselők nem vagyunk minden tudás birtokában.
Látom a szándékot, de látom a lehetetlenségét is az ügynek.
Olyan törvények születtek, melyeket az önkormányzatok így nem képesek betartani, és ezek alapján nem
képesek a feladatokat sem ellátni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a magyar törvényalkotás legutóbbi
éveinek színe, java, ami a kezünkben van.
Csach Gábor alpolgármester: Én csak annyiban módosítanék, hogy a törvényekkel nincs semmi baj. A
jogszabály alapján nem fizethet többet a lakos a szolgáltatásért, mint amennyit eddig fizetett. Az
álláspontunk szerint teljesen egyértelmű a jogszabályi környezet, a szakhatóság nem tudja értelmezni a
jogszabályokat. Ezért vagyunk biztosak abban, hogy a bíróság a mi javunkra fog ítélni. Inkább az a
megdöbbentő, hogy Magyarországon egyedül Balassagyarmat Önkormányzata jelezte ezt a problémát,
és önkormányzatok tömegei megszegik a törvényt. Konkrét törvény vonatkozik arra, hogy a
rezsicsökkentést érvényesíteni kell szennyvíz szippantás esetében is.
Lombos István: Igen, a törvény teljesen egyértelmű, csak végrehajthatatlan. Engedjék meg, hogy ezt az
előterjesztést mementóként eltegyem. Így hozzák lehetetlen helyzetbe az önkormányzatokat.
Csach Gábor alpolgármester: Ez a szakhatóságnál nyilvánul meg. A jogszabály egyértelműen fogalmaz.
Azt a költséget, ami a rezsicsökkentési törvény miatt és a gazdasági szabályok miatt keletkezik, azt az
állam megtéríti. A határozatban az a röhej, hogy a vállalkozó nem vállalja ezen az áron, mégis ez van
megszabva neki, és kérnek tőle egy költségszámítást, hogy mennyi vesztesége keletkezik. De a
jogszabályban nem ez van, a jogszabály egyértelműen fogalmaz.
dr. Varga Andrea jegyző: Eddig úgy működött a rendszer, hogy egy kézben volt az ivóvíz és a szennyvíz
a DMRV-nél. Akinél nem volt csatorna, az fizetett a vízdíj számláján egy átalánydíjat, ez volt a
szippantásnak a díja, és akkor, amikor kihívta szippantót, nem kellett fizetnie. Most viszont külön vált a 2
szolgáltatás. Ezért kellett, hogy a katasztrófavédelem meghatározzon egy árat. Ettől függetlenül továbbra
is az van, amit a törvény kimond, hogy a 2013-asnál magasabb ár nem fizethető ki a lakossággal. Ehhez
képest a katasztrófavédelem azt csinálta, hogy árajánlatot kért a KOMMUNÁL SZOL Kft-től, aki mondott
egy árat, és ennek az árnak vette a 90%-át. Tehát a katasztrófavédelem így értelmezte a
rezsicsökkentést. Ez az az elem, amit törvénysértőnek tartunk, de a lakosoknak nem kell többet fizetni,
mint amennyit eddig fizettek. Úgy egyeztünk meg a KOMMUNÁL SZOL Kft-vel, hogy az eddigi
gyakorlatnak megfelelően majd kéthavonta fog számlázni, a lakosok továbbra is akármikor kihívhatják
őket. Amikor kihívják a szolgáltatót egy teljesítésigazolás kerül aláírásra, ami azt jelenti, hogy lakos
leigazolja, hogy mikor volt nála a szolgáltató, és mennyi köbmétert szállított el. A 2. hónap után kerül sor a
számla kiállítására, ami az eddigi gyakorlat szerint a 2013-as árat kell, hogy tartalmazza.

Mi abban bízunk, hogy ez alatt a 2 hónap alatt majd a bíróság is dönt az ügyben, és akkor a
jogszabálynak megfelelő határozat kerül meghatározásra.
Azt akartam kihangsúlyozni, hogy mennyire nonszensz az a fajta jogi elképzelés, amit ebben a
határozatban a Fővárosi Katasztrófavédelem képvisel.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének
kötelező közszolgáltatásáról szóló
15/2015 (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2016.(III.31.) határozata
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ennek keretében
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. március 16-i keltű, FKI-KHO: 576-4/2016. számú
határozatával kapcsolatos kereset benyújtására.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
19.)

Egyebek

Dobrocsi Lénárd: Érdeklődni szeretnék, hogy a januárban elfogadott határozat kapcsán, amit a
Belügyminisztérium felé címeztünk, van-e előrelépés?
Csach Gábor alpolgármester: Természetesen a határidőket betartva február 29-én elküldtük a levelet,
melyben a Képviselő-testületi ülésen tett észrevételeket is jeleztük. Egyrészt az iskola költözésére,
másrészt a köztéri kamera rendszer kiépítésére kértünk támogatást Belügyminisztériumtól. Utóbbinál
mintegy 4M forint értékben érkezett árajánlat. Egyébként az igazgató úr levelében is megerősítette ezt a
kérésünket az iskola költözésével, illetve a terület védelmével kapcsolatban. Első körben hivatalos
észrevételt kaptunk. Több alternatívát jeleztünk ebben a levélben, egyrészt a jogszabályok
módosításának a kérelmét, hogy adott esetben a közösségi szálló is zárttá alakuljon, vagy bezárjon, vagy
más településre költözzön, vagy őrzött szállóvá alakuljon, amennyiben a jogszabályok valamilyen módon
nem teszik lehetővé a szálló bezárását. Mert sajnálatos módon ez nem befogadó állomás, tehát nem az
illegális migrációtól függ, hanem a menedékrendszernek a része. Továbbá felhívtuk a figyelmét az
iskolanyitásra, és a kamera rendszerre is. Egy észrevételt kaptunk, melyben várják a javaslatainkat, hogy
adott esetben a közösségi szállást melyik településen javasoljuk elhelyezni. Ebben nyilván egyfajta „labda
visszadobást” érzünk mi is, de meg fogjuk tenni ez irányú javaslatainkat, és természetesen nem állunk le
a másik két kérdés tekintetében sem az igényeinkkel. Azt el tudom mondani, hogy bármilyen válasz is
érkezzen, a kamera rendszer kiépítése nyárra el fog készülni.

Lombos István: Egy kérést szeretnék tolmácsolni. A vidéki településekről és Balassagyarmatról is többen
megkerestek a szerv átültetésre várók, transzplantációra várók dialízisének az ügyében. Tudva lévő, hogy
a dialízisre Salgótarjánba illetve Vácra kell utazni azoknak a szerv átültetésre váróknak, akik a térségben
élnek. Azt a kérést tolmácsolnám Polgármester úrnak, és nagyon megköszönnék a rászorulók, hogyha a
Kórház vezetésével felvenné a kapcsolatot, hogy a rendelkezésre álló, dialízisre alkalmas műszert
Balassagyarmaton is használni lehessen, és a dialízisre kötelezett betegek Balassagyarmaton kaphassák
meg az ellátásukat. Én tudom, és el is mondtam azoknak, akikkel beszéltem, hogy a kórháznak a
lehetősége a finanszírozás függvénye, és erre a balassagyarmati kórház jelen pillanatban nem kap
finanszírozást, holott a kórház vezetésétől tudom, hogy minden lehetősége meg lenne rá, hogy a dialízist
itt Balassagyarmaton is megoldják a rászorulóknak.
Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt tolmácsolni tudtam. A kórház vezetése vagy az egészségügyi
kormányzat által, amennyiben ez lehetséges, kérném, hogy a kórházunk kapja meg a lehetőséget, hogy a
környezetünkben élők és rászorulók a dialízist Balassagyarmaton kaphassák meg.
Az elvégzett dialízisnek az árát nem fizeti ki az egészségbiztosító a kórháznak, és ezért nem csinálják,
mert erre nincs forrásuk, csak akkor, ha ezt megtérítik. A műszer itt van, minden rendelkezésre áll.
Dobrocsi Lénárd: A börtönös rész is el lett küldve?
Medvácz Lajos polgármester: Igen, az is el lett küldve.
Dobrocsi Lénárd: Ha már szóba jött a javaslattétel a szálló helyszíne kapcsán, akkor Felcsútot
javasolnám, ha már a migráns tömegek rendkívüli módon szerették kihasználni a MÁV-nak a különböző
ingyen szolgáltatásait. Illetve a több 10, vagy 100Mrd forintos beruházások mellett lehet, hogy erre is
futna.
Siket Béla: Köszönöm a szót!
A Madách Imre kollégium és a Szondy György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Iskola dolgozói
kéréssel fordulnak önkormányzathoz, hogy az intézmény mellett működő torony sugárzásának mértékéről
legyenek szívesek tájékoztatást adni. Aláírásgyűjtés is történt, és sokan kérik, hogy mérési
eredményekkel támasszák alá, hogy az adótorony sugárzása a maximális érték alatt van, tehát az
egészségre nem ártalmas, a megadott határt nem lépi át. Tudni illik, amikor megépítésre került ez a
torony, a környéken lakók is tiltakoztak ellene. Az intézmény dolgozói között igen gyakori a tumoros
haláleset, vagy egyéb betegségek, melyek talán visszavezethetőek arra, hogy a torony sugárzása
lényegesen megnőtt. Nemcsak a dolgozók tartózkodnak ott, hanem közel 600 gyermek is. Csak annyit
kérnek, hogy egy hivatalos mérés történjen. Kérem, fogadják el a kérelmet. Köszönöm!
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester ezt követően szünetet rendel el.
A 20. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 6/A. számú
jegyzőkönyv tartalmazza.
K.m.f.
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