
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április hó 28. napján 
14.00 órától tartott 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 és Szedlák Sándor képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
     Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
Szikora Péter vezető-tanácsos 
Mega György osztályvezető 

 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város 
polgárait.  
Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények vezetői, akik az ülésen 
megjelentek. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 11 fő van jelen, Zolnyánszki 
Zsolt távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.  
Az ülés napirendjére a következőket javasolja: 
Javasolja az ülés előtt kiosztott  
- „Előterjesztés a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon történő 

sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához tulajdonosi hozzájárulás megadására”, és az 
- „Előterjesztés Balassagyarmat Város Szabályozási tervének módosítására” 
című anyagokat első, illetve második napirendként megtárgyalásra. 
Javasolja továbbá, hogy a meghívó szerinti 15/a. és 15/b. napirendek tárgyalására 3. napirendi pontként 
kerüljön sor 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még valakinek javaslata?  
 
Dobrocsi Lénárd: Tisztelt Képviselő-testület! Napirend előtt két kérdést szeretnék feltenni: az Idegen 
Szálló körüli kamerarendszerrel kapcsolatosan, illetve a nyírjesi szennyvízállapotok kapcsán lenne egy-
egy kérdésem. 
 
Szedlák Sándor: Egyebek napirend keretében szeretnék mondani pár mondatot az ülés előtt kiosztott 
nyilatkozattal kapcsolatosan.  
 
Egyéb javaslat nem lévén, a Polgármester szavazásra bocsátja a „Szent Imre Diáksport Egyesület által a 
Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához 
tulajdonosi hozzájárulás megadására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
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A Polgármester szavazásra bocsátja a „Balassagyarmat Város Szabályozási tervének módosítására”  
című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 
nem szavazattal elfogadott. 
 
Lombos István: Most, ülés előtt került kiosztásra a Szabályozási Terv módosítására vonatkozó 
előterjesztés. Mivel nem tudtam elolvasni, nem ismerem a tartalmát, ezért nem tudok róla szavazni sem 
pro, sem kontra. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a napirendek cseréjére vonatkozó módosító javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja Dobrocsi Lénárd képviselő úr kérését, mely szerint két kérdést 
kíván feltenni napirend előtt, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.  
 
A Polgármester szavazásra bocsátja Szedlák Sándor javaslatát Egyebek napirend felvételére, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon 

történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához tulajdonosi hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Szabályozási tervének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés pályázatokra 
a) Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat benyújtására 
b) Előterjesztés az egyes TOP és KEHOP pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége, valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak jóváhagyására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Beszámoló a Városgondnokság 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Zoltánné Járja Orsolya intézményvezető 
 

8.) Beszámoló a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés intézményvezetői pályázatok véleményezésére 
a) Előterjesztés a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezetői 

pályázatának véleményezésére 
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b) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-
vezetői pályázatának véleményezésére 

c) Előterjesztés a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola tagintézmény-vezetői 
pályázatának véleményezésére 

d) Előterjesztés a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 
tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 
2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

11.) Előterjesztés a PALÓC Nagykereskedelmi Kft. részére bérbe adott Balassagyarmat, József A. u. 1. 
szám alatti 1630 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség (Tanbolt) bérleti díj csökkentésének 
kezdeményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. út 50. fsz. 1. ajtószám alatti lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának 
rendezésére, illetve a lakás átalakítására (Sasvári István és Sasvári Istvánné) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjak szolgáltatási önköltségeiről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

16.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési 
Társulás megszüntető okiratának jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

18.) Egyebek 
 
Napirend előtt: 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, 
illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).  

Elsőként elmondja, hogy – ahogy minden nyugdíjba vonuló intézményvezető esetében, úgy most is – 
Csemniczky Zoltán nyugdíjba vonulása alkalmából szeretné őt köszönteni a Testület nevében, 
megköszönni az elmúlt években végzett munkáját.  Balassagyarmat Város Önkormányzata nevében a 
jövőre kíván jó egészséget és sok sikert. (A méltatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Csemniczky Zoltán: Köszönöm, hogy tevékenykedhettem, mindenkinek további jó munkát, jó 
egészséget kívánok. 
 
A polgármester ezek után elmondja, hogy Zolnyánszki képviselő úr, aki jelenleg nincs itt, a Pénzügyi 
Bizottság ülésén írásban kérdéseket tett fel. Az ezekre adott válaszokat felolvassa, ezeket természetesen 
írásban is eljuttatjuk Képviselő Úrnak. (A kérdésekre adott válasz a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Ezután megadja a szót Dobrocsi képviselő úrnak. 

Dobrocsi Lénárd: A kérdéseim a következők: A múlt héten elkértem Jegyző asszonytól az idei levelezést 
Pintér Sándor belügyminiszterrel. Sajnos, egy eléggé cinikusnak nevezhető választ kaptunk a 
Belügyminisztertől. A megkapott dokumentációban nem találtam választ arra, hogy szánnak-e egyáltalán 
4 millió Ft-ot a balassagyarmatiak biztonságára. Azóta esetleg érkezett-e más reakció, vagy ezzel a 
cinikus reakcióval kell megelégednünk?  
A másik kérdésem a nyírjesi, illetve egyéb szennyvízszállításokkal kapcsolatos. Van-e bármilyen 
fejlemény ezzel kapcsolatosan? Sajnos itt leginkább a rezsinövekedés szót használhatnánk. A város 
vezetése, illetve az illetékesek tervezik-e az érintettek tájékoztatását? 

Csach Gábor alpolgármester: Az első kérdésre válaszolok, a másodikra pedig majd Jegyző asszony.  Az 
Idegen Szálló kapcsán fogunk még egy kört tenni. Keressük a „hangot”, hogyan reagáljunk egy ilyen 
levélre. Egyébként, amint azt az előző testületi ülésen is elmondtam, nyárig mindenképpen kiépítjük, ha 
érkezik támogatás, ha nem, a kamerarendszert. Tehát a nyarat és az őszt az iskola úgy tudja kezelni, 
hogy teljesen be lesz kamerázva a környezete ennek az épületnek. 

dr. Varga Andrea jegyző: A szippantott szennyvíz témakörben: Az előző ülésén tárgyalta a Képviselő-
testület azt, hogy a Katasztrófavédelem a KOMMUNÁL-SZOL Kft-t jelölte ki közszolgáltatónak. Továbbra 
is folyamatosan pályáztatnunk kell a szolgáltatást, az ő kijelölésük maximum egy évig tart, de ha előbb 
eredményes a pályáztatás, akkor addig. Ebben a kijelölő határozatban a Katasztrófavédelem 
meghatározta azt is, hogy mennyi a közszolgáltatásnak a díja. Ezt a határozat d) pontjában határozta 
meg, amellyel mi nem értünk egyet, és ezért már a márciusban elfogadott képviselő-testületi határozatnak 
is volt egy olyan pontja, hogy keresetet nyújtunk be a bíróságra ez ellen a határozat ellen. Ugyanis ez az 
egyetlen jogorvoslati forma van. Időközben mind Balassagyarmat Város Önkormányzata, mind pedig 
Patvarc és Ipolyszög Község Önkormányzata – ahol ugyanez a határozat született –, valamint maga a 
KOMMUNÁL-SZOL Kft is keresettel élt a Katasztrófavédelem határozatával szemben. Egyik 
önkormányzat sem azt tartja problémásnak, hogy miért a KOMMUNÁL-SZOL Kft van kijelölve, egyedül a 
határozatban megjelölt díjat tartjuk problémásnak. Ez egészen pontosan nettó 1.732.- Ft/m3, ez az 
elszállított és kiszippantott m3 díja. Az eddigi rendszer nem így működött. Eddig nem a ténylegesen 
elszállított szennyvíz után kellett fizetni, hanem akként, hogy egy kézben volt, a DMRV kezében és 
mindenki az elfogyasztott ivóvíz mennyiségéhez kapcsolódóan fizetett egy átalánydíjat. 340, illetve 810 
Ft-ot – ha jól emlékszem –, attól függően, hogy lehetősége lett volna egyébként rácsatlakozni a 
csatornára vagy sem. Tehát a 340 és a 810 Ft-tal szemben van most az 1.732.- Ft. De, azzal a 
megkötéssel, hogy míg az egyik az elfogyasztott ivóvízhez kötődött, a másik a ténylegesen elszállított 
szennyvízhez. A problémánk az, azért tartjuk jogszabálysértőnek ezt az 1.732.- Ft-ot, mert a 
rezsicsökkentésre vonatkozó törvény alapján – ami ugyanúgy a szippantott szennyvízre is igaz, mint sok 
más közszolgáltatásra – nem lehetne magasabb a szippantásért kért ellenszolgáltatás összege, mint a 
2013-as évben fizetett. Ezért támadtuk meg, erre alapozva támadta meg mindhárom település, illetve a 
Kft is ezt az összeget. Kértük a Kft-t, hogy amellett, hogy ez a díj még vita tárgyát képezi, de 
mindenképpen tegyen minden érintett lakóingatlan postaládájába egy tájékoztatást arról, hogy mostantól, 
április 1-től ki a közszolgáltató, és őket milyen telefonszámon és miként lehet elérni. Ezt ő teljesítette is, 
de sajnos ezzel egy kicsit nagyobb problémát okozott, mint azt vártuk, ugyanis amellett, hogy 
elérhetőségeit rögzítette ezeken a kis szórólapokon, azt is ráírta, hogy 1.732.- Ft/m3 díjért van ő kijelölve 
közszolgáltatónak. Ennek az ellentmondásnak a feloldása érdekében készítettünk egy tájékoztatót, már 
innen a hivatalból, ami azt tartalmazza, hogy bár a határozatban valóban 1.732.- Ft van, de ezt nem 
találjuk jogosnak, nem találjuk törvényesnek, ezt megtámadtuk, és ezért a közszolgáltatóval akként 
egyeztünk meg, hogy az eddigi rendszernek megfelelően, kéthavonta állít ki számlát a lakosoknak, a 
fogyasztott ivóvíz mennyiségéhez arányosítottan. Tehát a lakosok semmiképpen sem fizethetnek többet, 
mint amennyit április 1-e előtt fizettek.  
Mivel ebből a szórólapból lett egy kis kavarodás, különösen a nyírjesi területeken, így akit tudtunk, illetve 
aki személyesen is megjelent, vagy pedig telefonált, azokat tájékoztattuk. Akik viszont nem, azok 
legkésőbb még ezen a hétvégén kézhez kapnak egy részletes, közel egy oldalas levelet arról, hogy ki a 
közszolgáltató és mekkora összegű számlára számíthat, ugyanúgy, mint eddig, kéthavi rendszerességgel. 
Ez elsősorban a Nyírjest érinti, de más olyan ingatlanokat is a város területén belül is, ahol csak 
szippantott szennyvíz közszolgáltatás van.   
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Dobrocsi Lénárd: Köszönöm szépen a válaszokat.  
 
Lombos István: Nem akarok belekontárkodni a Képviselő úr kérdései kapcsán felvetődött ügyekbe, ez 
tipikus esete annak, hogy korlátlan lehetőségek és lehetetlenségek hazája ma Magyarország. Olyan 
jogszabály születik a Parlamentben, amit az önkormányzatok nem tudnak végrehajtani. Ez ilyen. De nem 
ez a lényeg. Azt akarom kérdezni, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövegségével karöltve 
nem volna-e érdekérvényesítő képességünk hatékonyabb? Mondhattam volna éppen a BÖK-öt is, de nem 
mondom. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nem tudom, hogy mi az a BÖK. 
 
Lombos István: Baloldali Önkormányzati Közösség. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm, most már tudom. A Települési Önkormányzatok 
Szövetségének képviselői voltak itt hétfőn, a járás polgármestereinek tartottak továbbképzést. Ott 
hallottunk egy olyan tájékoztatást, hogy nemcsak a TÖOSZ, hanem a MÖSZ is, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége is, tehát több önkormányzati érdekvédelmi szervezet folyamodott ez ügyben 
a Parlamenthez. Gondolom, valamiféle válasz születik ebben, amit várunk. Úgy gondolom, az 
érdekképviseleti szervezetek megtették a maguk módján a tiltakozást, nemcsak ezzel, hanem a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatban is.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Annyit fűznék hozzá, hogy nem a jogszabállyal, hanem a szakhatósági 
végrehajtással van baj. Tehát inkompetens a szakhatóság. Ezt mondhatom, mert most a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelem fog beszámolót tartani, nem a Pest Megyei. Tehát a Pest Megyei Katasztrófavédelem 
inkompetens.  
 
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos 
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon 

történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához tulajdonosi hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrsz-ú ingatlanon történő 

sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához  
tulajdonosi hozzájárulás megadásáráról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Imre 

Diáksport Egyesület székhely: 2600 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc utca 1. (továbbiakban: Egyesület) 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat, Vízy Zsigmond u. 14. 
szám alatti 1763 hrsz-ú ingatlanon MLSZ TAO pályázaton sportfejlesztési, tárgyi eszköz beruházást 
hajtsanak végre az alábbiak szerint:  

a) a nagy labdarúgó pálya mögött (hátul) lévő füves területen egy 60méter x 40 méteres edzőpálya 
kialakítása, 5 méter magasságú labdafogó hálóval történő körbekerítése, 200 fm 
hosszúságban, 

b) az edző pályán 200 lux erősségű villanyvilágítás kiépítése, négy 7 méter magas tartóoszlopon 
elhelyezett fényvezetőkkel, a kivitelezéshez az elektromos hálózat kiépítése, bővítése. 
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2. Az 1. pont szerinti sportfejlesztési, tárgyi eszköz beruházásához - amennyiben a beruházáshoz 
szükséges - az önerő biztosítása az Egyesület kötelezettsége. 

 
3. Az 1.b) pont szerinti beruházással kapcsolatos tervezési, kivitelezési és a kapacitásbővítési költségek 

az Egyesületet terhelik.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a kiértesítésre 2016. május 5. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Szabályozási tervének módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm a szót. Addig, amíg 
Polgármester Úr az elmúlt hónap kulturális eseményeiről és a következő hónap lehetséges eseményeiről 
tájékoztatott minket, addig én átolvastam az anyagot, és revideálom, amit az előbb mondtam. Tudomásul 
veszem, hogy a 30 napos hatályba lépés miatt kötelező a minél előbbi elfogadás. 
Átolvastam az előterjesztést és tudomásul veszem, hogy a szavazáshoz rendelkezésre kell állnom. 
Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete  
Balassagyarmat Város Szabályozási tervéről szóló 12/2000.(V.19.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3.) Előterjesztés pályázatokra 

a) Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot nyújt be a 

nemzetgazdasági miniszter által szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásra címmel kiírt pályázati 
kiírásra, 20 millió forint támogatási összeg erejéig. A képviselő-testület a pályázat nyertessége 
esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség maximum 25%-át, 2016. évi költségvetése 
terhére. 

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

Határidő: 2016. június 1.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, dr. Varga Andrea jegyző 
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b) Előterjesztés az egyes TOP és KEHOP pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-4.2.1-15 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra 
maximum 100 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a 
szociális alapellátás fejlesztése, eszközbeszerzés és kapcsolódó beruházás megvalósítása 
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 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

84/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-1.1.1-15 - 

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra maximum 780 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra az ipari park fejlesztéshez 
kapcsolódó beruházás megvalósítása 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 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

85/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-1.4.1-15 – a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-1.4.1-15 – a 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázati felhívásra maximum 275 millió forint összegben, 
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100%-os támogatottsággal, két pályázat kerüljön benyújtásra, 250 millió Ft összegben a Nyitnikék 
tagóvoda eszköz-, épület- és infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint második pályázatként 25 millió 
Ft a Városi Bölcsőde eszköz-, épület- és infrastrukturális fejlesztés megvalósítása 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 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 4. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.1.1-15 - 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra I. ütemben maximum 500 
millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, második ütemben maximum 200 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra Balassagyarmat város 
kerékpárút hálózatának fejlesztésének megvalósítása 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 
megtételéről, kerékpárforgalmi terv elkészítéséről, terveztetésről. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 5. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a KEHOP-5.4.1 - Szemléletformálási programok tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KEHOP-5.4.1 - 
Szemléletformálási programok tárgyú pályázati felhívásra maximum 20 millió forint összegben, 
100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra az energiatudatos szemléletváltáshoz 
kapcsolódó szakmai és ismeretterjesztő feladatok megvalósítása 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 
 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 6. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú  

pályázat benyújtásának támogatásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Balassagyarmati 
Kistérség Többcélú Társulása TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra maximum 100 millió forint összegben, 100%-os 
támogatottsággal pályázatot nyújtson be, a Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő Balassagyarmat, Kóvári u. 3. szám alatti ingatlan fejlesztése tárgyában, a szociális alapellátás 
fejlesztése, eszközbeszerzés és kapcsolódó beruházás megvalósítása érdekében. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balassagyarmati Kistérség Többcélú 

Társulását értesítse. 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

4.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete  
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról 

 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

5.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóinak jóváhagyására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Tóth Gábor, tű. őrnagy, tűzoltóparancsnokot. Megkérdezi, kíván-e 
az írásos anyaghoz szóban kiegészítést tenni? 
 
Tóth Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! 
Köszönöm a lehetőséget, nem kívánom kiegészíteni az anyagot. Amennyiben kérdésük van a 
balassagyarmati Tűzoltóság működésével kapcsolatosan, arra szívesen válaszolok.  
A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan nem fogok tudni válaszolni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót. Üdvözlöm Parancsnok Úr. Egy kérdésem lenne. Mostanság lehetett 
a hírekben hallani, hogy új, magyar gyártmányú gépjárműveket állítanak be „csatasorba”. Várható esetleg 
a közeljövőben, hogy ebből Balassagyarmat is kapni fog? Erről bármit Ön tud esetleg? 
 
Tóth Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok: Úgy tudom, mi is fogunk kapni. Jelenleg a meglévő 
technikáinknak a folyamatos teljes körű felújítása zajlik. Amint ezeknek az új magyar technikáknak a 
gyártása megkezdődik, akkor mi is pályázni fogunk, és a legöregebb technikáinkat pedig az önkéntes 
tűzoltók kezelésébe fogjuk átadni. Hogy ez mikor lesz, nem tudom előre.  
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a választ. 
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Medvácz Lajos polgármester: A tűzoltó felépítménynek a felújítása, amelyet teljes egészében magyar 
szakemberek állítottak helyre, nagyon jól sikerült. Képviselő úr kérdése arra is irányult, és szerintem 
nagyon jó volt ez a kérdésfeltevés, hogy nem külföldről szerzünk be járműveket, hanem a hazai 
gyártmányokat részesítjük előnybe. Ezáltal munkahelyeket létesítünk. 
 
Tóth Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok: A HEROS Zrt a tűzoltó felépítményeket teljes egészében 
legyártja, illetve a felújítást is ők végzik. A hordozó alváz az természetesen Renault, illetve még 
Mercedes, de úgy tudom, hogy ez is változni fog. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor 
alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2016.(IV.28.)    h a t á r o z a t a  
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük, hogy eljött Parancsnok Úr. Én igazából azt kívánom a 
tűzoltóknak, hogy pihenjenek mindig, mert az azt jelenti, hogy nincs tűzeset, nincs katasztrófa, nincs az 
utakon probléma. Azt gondolom, a Tűzoltóság a munkáját jól végzi, a dolgozók felkészültek. Köszönöm a 
munkájukat és további sikeres munkát, jó egészséget kívánok. 
 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bereczk Edit ügyvezető igazgatót. Megkérdezi, kíván-e az írásos 
anyaghoz szóban kiegészítést tenni? 
 
Bereczk Edit ügyvezető igazgató: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Én azt gondolom, 
elég részletes a beszámoló, úgyhogy inkább csak kérdésekre válaszolnék.  
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Csach Gábor alpolgármester 
nem volt jelen a szavazásnál). 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

91/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. május 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  Bereczk Edit ügyvezető 

 
Medvácz Lajos polgármester: Igazgató Asszonynak további jó munkát, jó egészséget kívánok. 
 
7.) Beszámoló a Városgondnokság 2015. évi működéséről 

Előterjesztő: Zoltánné Járja Orsolya intézményvezető 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Dénes Andreát a Városgondnokság képviseletében. Az 
intézményvezető igazoltan van távol. Azt mindenképpen el kell mondani itt a nagy nyilvánosság előtt, 
hogy Dénes Andrea a gazdája annak a sok szép virágnak, a sok szépen gondozott területnek, amit a 
város területén láthatnak. Nagyon látványos és szép munka, ezért külön köszönet neki. Megkérdezi, 
kíván-e az írásos anyaghoz szóban kiegészítést tenni? 
 
Dénes Andrea: Köszönöm, nem.  
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen 
a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

92/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
a Városgondnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja a Városgondnokság 2015. évi működésére vonatkozó beszámolóját. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. május 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester: Azt a Városi Televízió nézőinek mindenképpen el kell mondani, hogy ez a 
szervezet a város területén több feladatot is ellát. Nemcsak a saját munkásaival rendelkezik, hanem 
jelentős közmunkás foglalkoztatással is bír. Ők a felelősek azért, hogy a Start munkaprogramban és a 
közmunka programban résztvevőket mozgósítsák, ami természetesen nem egyszerű feladat. Ehhez én 
kívánok kitartást és türelmet. Munkájukhoz pedig sok sikert.  
 
8.) Beszámoló a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2015. évi működéséről  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Nagyházi Béla igazgatóhelyettest. Megkérdezi, kíván-e az írásos 
anyaghoz szóban kiegészítést tenni? 
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Nagyházi Béla igazgatóhelyettes: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Csak annyit fűznék 
hozzá, hogy szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, a város polgárainak, illetve mindazoknak a 
támogatását, akik az intézmény működését segítették eddig és remélhetőleg segítik a jövőben is.  
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

93/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2015. évi működésére vonatkozó 
beszámolóját. 

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

 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. május 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

 
9.) Előterjesztés intézményvezetői pályázatok véleményezésére 

a) Előterjesztés a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
intézményvezetői pályázatának véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: A legfontosabb hangsúlyozni, hogy Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető személyére javaslatot tehet, majd az 
intézményvezetőt az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg 5 évre.  
Elmondja, hogy a megadott határidőig 1 fő nyújtotta be a pályázatát, Siketné Zsiga Judit. A benyújtott 
pályázat a pályázati feltételeknek megfelel, érvényes pályázat. A pályázó hozzájárult, hogy az 
előterjesztés nyílt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra. 
Köszönti a pályázót. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a pályázatát? 
 
Siketné Zsiga Judit pályázó: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Úgy gondolom, hogy 
egy 58 oldalas anyagban mindent leírtam, amit eddig csináltam, és amit ezután szeretnék. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény a pályázóhoz? 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Tisztelt Képviselő-testület! Általánosságban 
szeretnék szólni a pályázatokkal kapcsolatosan. Megint olyan helyzetbe kerültünk, hogy személyi 
döntésekről van szó és nem áll rendelkezésünkre kellő információ, amely alapján objektív döntést tudnánk 
hozni. Ebben az esetben az igazgató asszony egyedül pályázik, de a másik iskolák esetében ketten is 
pályáznak az igazgatói posztra. Nekünk csak a pályázatok állnak rendelkezésünkre, ez alapján valamiféle 
véleményt ki kell alakítani.  
Tisztelt Képviselő-testület! A legutóbbi véleményezéskor is elmondtuk, elmondtam én is, hogy érdemes 
volna azt végiggondolni, hogy miért van ilyen helyzetbe hozva a Képviselő-testület, hogy megfelelő 
információk nélkül döntsön vagy javasoljon. Mert ez ugye javaslat, de hát a Képviselő-testület itt 
lényegében dönt. Miről van szó? Arról van szó, hogy az igazgatói pályázatoknál általában az a gyakorlat, 
hogy ezekben az esetekben vannak bizonyos közösségek, amelyeknek a véleményét ki kellene kérni. 
Ilyen a tantestület, diákkörök, szülői munkaközösségek. Nem tudom, hogy ez miért nem történik meg, 
ezeknek a közösségeknek a véleménye miért nincs itt? Lehetséges, hogy ezekre ezt követően sor kerül, 
de ez már minket nem tud sem befolyásolni, sem a döntést megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy ez így 
nem helyes. Ezeket a véleményeket nekünk ismerni kellene ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjunk hozni. 
Abban az esetben, ha mi most állást foglalunk XY mellett, az már egy olyan döntés lesz, amely valamilyen 
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formában orientálja azokat, akik később ebben véleményt mondanak. Én ezt így nem tartom helyesnek, 
és arra kérem a város Képviselő-testületét és Polgármester Urat is, hogy a jövőt illetően ezekben a 
kérdésekben változtassuk meg ezt a gyakorlatot, és csináljuk úgy, hogy előzetesen kérjük be a 
véleményeket ezektől a testületektől, hogy tényleg egy objektív döntést tudjunk hozni. 
  
Csach Gábor alpolgármester: A korábbi gyakorlat akkor volt, amikor az önkormányzat volt a fenntartó, 
döntött ezekben az ügyekben és az önkormányzatnak volt törvényi kötelessége a véleményeket kikérni.  
A Balassi Gimnáziumnál egyébként megoldhatatlan lett volna, mert a határidő utolsó napján döntött a 
Tantestület. Innentől kezdve a véleményezők egymástól függetlenül, objektív esetben úgy illik, hogy 
egymástól függetlenül mondják el a véleményüket. Teljesen irreleváns, hogy a tantestület hogy dönt, 
teljesen irreleváns, hogy a diákbizottság hogy dönt, a diákbizottságot se befolyásolja a tantestület, a szülői 
munkaközösséget se befolyásolja a tantestület és az igazgató se. Tehát nyilvánvalóan a Képviselő-
testületet sem és viszont. Nem helyes az, hogyha bárki, bárkinek a véleményét figyelembe veszi, mert  „A 
hír szent, a vélemény szabad”. Megjegyzem egyébként, jelen intézmények esetében jogszabály elő sem 
írja a véleményezést, tehát a fenntartónak nem kötelezettsége olyan intézmények esetében kérni a 
döntés előtti véleményezést, akik se nem fenntartók, se nem működtetők. Egyik intézménynél sem 
vagyunk se fenntartó, se működtető, tehát jogszabályi kötelezettség sincs erre. Azért teszünk ennek 
mégis eleget, mert a KLIK és a Centrum kérte a véleményünket. Erre adott egy 30 napos határidő, hogy 
mikor dönt a 30 napon belül a Képviselő-testület, ez az ő kompetenciája, ahogy egyébként a 
tantestületeknek is 30 napjuk van az értesítéstől számítva. Ők is dönthetnének az első napon is akár 
ezekről a kérdésekről.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Annyit tennék hozzá, hogy a RIDENS esetében ez egy speciális helyzet. A 
RIDENS Iskola nagyon sokáig a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány keretében működött, ez az 
iskola alapítványi iskola volt, két éve történt az ún. államosítás. A RIDENS így lett az állam kezelésében 
lévő iskola. Én azt gondolom, Szedlák képviselő úrnak annyiban van igaza, hogy közelebb lenne, vagy 
pontosabban jobb lenne, ha az önkormányzatok az iskolákkal közvetlenebb kapcsolatba kerülnének. Ez 
szakképzésnél nem biztos, hogy így igaz, de általános iskolák, gimnáziumok esetében, azt gondolom, 
hogy ez jobb lenne. A jelen helyzet azonban az, amit Alpolgármester úr elmondott. Igazából még a 
véleményezést sem kellene megtennünk.   
És még annyit, hogy mi nem objektíven, hanem szubjektívan akarunk dönteni, ehhez viszont minden 
jelöltet ismerünk. Személyesen is, hiszen évek óta együtt dolgozunk, hiszen itt élnek a városban, ismerjük 
a kvalitásaikat, ismerjük a munkájukat, tehát azt lehet mondani, hogy tudunk dönteni. Pontosabban 
véleményezni. A kérdés természetesen az, ami Képviselő úrban biztos felmerült, hogy ez a véleményezés 
majd annak idején a döntéshozókban fog-e nyomot hagyni. Erre nem tudok mit mondani.  
Még egy dolgot a RIDENS Iskoláról mindenképpen el kell mondanom. Ez egy teljesen személyes, 
szubjektív dolog. Ez az iskola 2010-ben elnyerte a megyei Prima-Primissima díjat, én azt gondolom, 
teljesen jogosan. Kiválóan végzik a dolgukat és bizony érzelmektől sem mentes az a bemutatójuk, amit a 
Diákjuniálison bemutattak legutóbb a város főterén. Bemutatták talán egy hónapja, az esélyegyenlőségi 
nap keretében is. Szenzációsak voltak a gyerekek és a pedagógusok együtt, minden elismerést 
megérdemelnek. Az Iskola több alkalommal megnyerte a Diákjuniálist is. Az ott folyó munka komoly, az ott 
tanuló diákok, amikor megfogalmazták ezen az ominózus esten a véleményüket, bizony azt kell 
mondanom, szívet melengető volt.  
Köszönöm a munkájukat. 
 
Szedlák Sándor: Alpolgármester úr, Polgármester úr, tökéletesen értem miről van szó. De azt gondolom, 
amit javasoltam, az jó dolog. Minél szélesebb körben ismerjük a véleményt, annál jobb javaslatot tudunk 
mi is tenni. Itt két dologról van szó, egyrészt személyi kérdésekről, magyarán egzisztenciákról, másrészt 
pedig oktatásról is szó van. Én azt gondolom, hogy a véleményem helyes.  
 
Siket Béla: Valóban nehéz döntés. Tudomásul kell vennünk, az, hogy mennyire ismerjük az iskolákban 
folyó munkát, tőlünk, képviselőktől is függ. Rendszeresen kapunk meghívót az iskola rendezvényeire, ahol 
személyesen találkozhatnánk az ott dolgozó pedagógusokkal, megismerhetnénk a véleményüket. 
Itt különböző iskola típusokról van szó, más-más a feladat, és más az ún. „tanulóanyag” is. Más 
körülmények vannak, más feltételek. A jó munkához, a jó pedagógus munkához elvileg egy dologra van 
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szükség, elsősorban jó pedagógusra, megfelelő anyagi feltételek mellett, az ún. feltételrendszer 
biztosítására. Ezt viszont csak úgy tudjuk Képviselőtársam, ha elmegyünk úgymond iskolalátogatásra, és 
ott beszélgetünk a tanárokkal. Az igazgatók nagyon készségesen hozzájárulnak. Én rendszeresen kapok 
minden iskolától meghívót pl. ballagásra. Ott hallok egy értékelést, kapok egy képet az iskoláról.  
Én úgy gondolom, a jelenleg pályázó igazgatók – kivétel nélkül – jól oldották meg a feladatot. 
A leghitelesebb az összdolgozói vélemény, amit maximálisan figyelembe kell venni a döntéshozónak. 
Nekünk, még egyszer hangsúlyozom, az a legfontosabb, hogy az iskolák és az önkormányzat kapcsolata 
technikai oldalról jól működött. Ezeket mindenkinek illő megismerni, és valóban, igaz, akkor hozhat felelős 
döntést a képviselő, ha információi reálisak, valósak. Köszönöm.   
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezetői állására kiírt 

pályázat véleményezésére 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RIDENS Szakképző Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatot megvizsgálta 
és az intézményvezetői állás betöltésére Siketné Zsiga Juditot javasolja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 

     
Medvácz Lajos polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal 
Siketné Zsiga Juditot javasolja az intézményvezető állás betöltésére. 
Megköszöni a pályázónak, hogy megjelent, további munkájához sok sikert, jó egészséget kíván. 
 

b) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-
vezetői pályázatának véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy a megadott határidőig 1 fő nyújtotta be a pályázatát, Lavaj 
Árpád. A benyújtott pályázat a pályázati feltételeknek megfelel, érvényes pályázat. A pályázó hozzájárult, 
hogy az előterjesztés nyílt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra. 
Köszönti a pályázót. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a pályázatát? 
 
Lavaj Árpád pályázó: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy egy 
személyes benyomással kezdjem, ami nekem kicsit nosztalgikus, hiszen annak idején az iskolánk ide 
tartozott a városhoz. Én magam utoljára 2007 júniusában ültem itt, majdnem ugyanilyen körülmények 
között, amikor döntöttek arról, hogy kineveznek vagy sem. Akkor megkaptam a bizalmat. Ez nekem most 
egy jó érzés. Azóta, bár sok fenntartónk volt, sok helyhez tartoztunk, most kifejezetten szeretném a 
köszönetemet kimondani azért, hogy véleményezés szintjén, valamilyen módon, kifejezik támogatásukat, 
illetve nemtámogatásukat, ez majd a későbbiekben eldől. Örülök, hogy a város fontosnak érzi – bár az 
iskolának már nem fenntartója, nem működtetője, de itt van a város területén –, hogy véleményt alkosson, 
ki legyen az iskola vezetője.  
Csak néhány tényt szeretnék még elmondani, amit a pályázatba nem tudtam beleírni, hiszen akkor még 
nem történt meg: A pályázat beadása óta eltelt időszak alatt a szakma sztárversenyen két diákunk ért el 
igen szép eredményt, az egyik második, a másik negyedik helyezést. Ezúton is – ha szabad, akkor – 
gratulálnék nekik. Úgy gondolom, kapcsolatban állunk a várossal, ha nem is közvetlenül a 
városvezetéssel, de az itt megtalálható cégekkel, vállalkozókkal napi kapcsolatban vagyunk, hiszen 
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diákjaink tanulószerződés keretében ezeknél a vállalkozóknál ott vannak, teszik a dolgukat, végzik a 
gyakorlataikat. Más kiegészíteni valóm nincs, ha van kérdés, arra szívesen válaszolok. 
 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy amikor az önkormányzat volt az iskola fenntartója, mindent 
megtett annak érdekében, hogy az iskola kihelyezett osztályai egy helyre kerüljenek, ne legyen így 
szétszabdalva. Akkor nem sikerült lezárni ezt a folyamatot. Az Önkormányzat erről a szándékáról nem tett 
le, most is tárgyalunk a Salgótarjáni Szakképző Centrummal, hogy az iskola végre méltó helyre kerüljön. 
Úgy tűnik, hogy ez nem egy egyszerű folyamat. Én személy szerint nagyon bízom benne, hogy ez 
egyszer csak megoldódik és normális körülmények között fog az iskola működni.  
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
Salgótarjáni Szakképző Centrum Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 

tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Szakképző Centrum 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola vezetésére kiírt pályázatára beérkezett 
dokumentumokat megvizsgálta és a tagintézmény-vezetői állás betöltésére Lavaj Árpádot javasolja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 

 
Medvácz Lajos polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett Lavaj Árpádot javasolja az intézményvezető állás betöltésére. 
Megköszöni a pályázónak, hogy megjelent, további munkájához sok sikert, jó egészséget kíván. 
 

c) Előterjesztés a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola tagintézmény-vezetői 
pályázatának véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy a megadott határidőig 2 fő nyújtotta be a pályázatát, 
Sinkóné Szrenka Anikó, jelenlegi igazgató, és Szádvári Szabolcs. A benyújtott pályázatok a pályázati 
feltételeknek megfelelnek, mindkettő érvényes pályázat. A pályázók hozzájárultak, hogy az előterjesztés 
nyílt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra. 
Köszönti a pályázókat, elsőként Sinkóné Szrenka Anikót. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 
a pályázatát? 
 
Sinkóné Szrenka Anikó pályázó: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Egy nagyon rövid 
kiegészítést szeretnék tenni. Utoljára két évvel ezelőtt ültem itt, szintén pályázatot nyújtottam be – akkor 
egyedüli pályázó voltam –, előtte már egy évig megbízott intézményvezetőként vezettem a Szent-Györgyi 
Albert Gimnáziumot és Szakközépiskolát. Akkor öt évre kaptam megbízást, az Önök véleményezése 
kapcsán, amit most is köszönök, és támogatását élveztem a tantestület nagy részének. Rendkívül sokféle 
átszervezésen vagyunk túl és az iskolánk életében mindig rengeteg változás volt. Ez most is így történt. 
Én büszke vagyok arra, hogy ebbe az iskolába jártam, és volt „Szántósként” azt hiszem, ismerem a 
hagyományait és ismerem az újításokat, ismerem azokat a reformokat, amelyeken végigmentünk. Az élet 
mindig megpróbáltatások elé állított bennünket. Sajnos így történt két évvel ezelőtt is, amikor fájdalommal 
kellett tudomásul vennünk, hogy elvették tőlünk a gimnáziumi képzést, ami nagyon jól működött, de nem 
adtuk fel és új utakat kerestünk. Sikerült elérnünk azt, hogy nyelvi előkészítő szakközépiskolába 
mentettük át a meglévő gimnáziumi tagozatunkat. Igen ám, de a változások továbbra is érintettek 
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bennünket, a szakgimnáziumi képzés következtében ezt a tagozatot sem tudjuk folytatni. Új utakat 
keretünk, és ez az új út, az informatika és az egészségügyi szakközépiskolai képzés mellett, a sport lett. 
Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hogy sikeresen ráléptünk erre az útra, és a Dózsa Iskolával 
karöltve – óvodától, általános iskolán át, egészen a középiskoláig – a sportnak lesz lehetősége 
Balassagyarmaton. Amint az előbbiekben mondtam, öt évre kaptam a megbízásomat. Rendkívül sokat 
tettünk egy keretszám nélküli sportiskolai indításért. Köszönöm egyrészt az Önkormányzat segítségét, 
Balla Mihály országgyűlési képviselő segítségét, és Majer Andreának, az NGM-ből a sok-sok segítséget. 
Tíz hónapos fáradhatatlan munkánkba és utánajárásba került, hogy a sportot indítani tudjuk. Én 
szeretném látni ennek a kifutását. Szeretném látni azt, hogy amibe belevágtuk a fejszénket, az 
gyümölcsöző lesz, úgy, mint ahogy annak idején Szántó Kovács János mondta, hogy „Egy fát akarok 
ültetni, mely a jövőnek hajtja gyümölcsét”. Szeretném látni, hogy jó ez az út, amire ráléptünk. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindent tudunk előre, és ez tökéletesen fog működni, hiszen 
emberek vagyunk. De azon vagyunk, hogy megtegyük az ehhez szükséges lépéseket, megkeresve 
azokat az embereket, akik továbbra is segítenek bennünket.  
Köszönöm Siket Béla képviselő úrnak az előzőekben elhangzott mondatát, én mindig küldöm a 
meghívókat Önöknek, mindenkinek és köszönöm, hogy hárman-négyen ott is szoktak lenne nálunk a 
ballagáson, szalagavatón, tényleg beleláthatnak az életünkbe.  
Én úgy érzem, hogy van bennem még egy kis energia, egy kis lendület. Amit elkezdtem három évvel 
ezelőtt, – három éve vezetem az intézményt, előtte igazgató-helyettesként tettem a dolgomat – szeretném 
folytatni. A szakképzésben eltöltött majdnem 25 évem talán lelkierőt, bizalmat ad ahhoz, hogy abban a 
mederben tudom tartani ezt az iskolát, ami jellemezte és méltó hozzá. Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Szádvári Szabolcs pályázót. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban 
kiegészíteni a pályázatát? 
 
Szádvári Szabolcs pályázó: Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Testület!  Először is, nagy örömömre 
szolgál, hogy itt lehetek és pályázóként vehetek részt ezen a testületi ülésen. Gondolom, hogy 
mindenkiben felmerül a kérdés, aki egy új pályázót, egy új arcot lát, hogy vajon miért van szükség egy 
másik pályázóra egy ilyen jól működő intézménynél, ha az valójában jól működik. A válaszomban 
szeretném elmondani, hogy ez természetesen nem egy önérdek, nem egy önjelölt hóbort egy ilyen 
pályázatnak a megírása. Természetesen nem tettem volna meg ezt a lépést, ha nem érezném úgy, hogy 
a velem együtt dolgozó kollégák mögöttem állnak, és támogatásukat élvezem abban, hogy egy új személy 
jelenjen meg az iskola vezetésében, annak színpadán. 
Az Igazgató nővel egyetértek, és a pályázatomban is leírtam, nagyon sok mindent megtett az iskola az 
elmúlt időben azért, hogy a törvényi változásokat és a fenntartó váltást átvészelje, és pozitívan tudjon 
alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Azonban – mint ahogy az a pályázatomból is kitűnik –, számos 
olyan pontot látok az iskola működésében, többedmagammal, amelynél úgy érezzük, hogy esetlegesen 
fejlesztéseket lehetne végrehajtani. A pályázati kiírás is azt tartalmazta, hogy vezetési programunkban 
ismertessük a helyzetet, és a fejlesztési lehetőségeket. Én úgy érzem, hogy egy nagyon részletes, és 
nagyon alapos vezetői programot hoztam létre, amelynek minden egyes pontja azt célozza, hogy ez az 
iskola jobban, hatékonyabban tudjon működni. 
Én megfordítanám Lavaj úr gondolatmenetét, aki büszke arra, hogy a város törődik azzal az iskolával, 
amelynek már nem a fenntartója, mi is büszkék vagyunk arra, hogy Balassagyarmaton van a székhelyünk, 
itt dolgozhatunk, ezért a városért tevékenykedhetünk, és szeretnénk folytatni ezt a munkát, hiszen a 
diákszámok csökkenése nemcsak iskolánkat érinti, sajnos azzal is szembesülünk, hogy Balassagyarmatot 
is minél több diák hagyja itt.  
Vezetési programomat annak tudatában és tekintetében adtam be, hogy eltökélt szándékom a 
balassagyarmati diákokat megtartani, lehetőleg még több diákot idevonzani a vonzáskörzetből és elérni 
azt, hogy a Szent-Györgyi Albert Gimnáziumban képzeljék el középiskolai tanulmányaikat, annak 
befejezését és itt szerezhessenek szakmát, amellyel aztán – lehetőség szerint – itt tudjanak elhelyezkedni 
ebben a térségben.  
Nem szeretném tovább szaporítani a szót, egy fontos dologra, gondolatra térnék még ki. Sajnos azt kell, 
hogy mondjam, néha felmerülnek olyan kimondott vagy kimondatlan gondolatok, hogy az Igazgató nővel 
bárminemű személyes ellentét lenne közöttünk. Én úgy érzem, hogy az Igazgató nővel szakmailag 
elismerjük egymást, soha ilyen nemű személyes ellentét nem állt közöttünk, szakmai vitáink voltak, 
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esetleges nézeteltéréseink, de véleményem szerint igazából ez az előre vivő út, ha ezeket a 
nézeteltéréseket ütköztetjük és megpróbálunk megoldásokat keresni a problémákra. Nekem egyetlen 
célom van a pályázat benyújtásával, mégpedig az, hogy a Szent-György Albert Gimnázium és 
Szakközépiskolát jobbá, hatékonyabbá tehessem és a város szolgálatában is többet tudjunk tenni. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Lehet kérdezni a jelöltektől, véleményt alkotni. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Sinkóné Szrenka Anikó intézményvezetővé 
történő megbízásának javaslatát, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja Szádvári Szabolcs intézményvezetővé történő megbízásának 
javaslatát, melyet a Képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem 
fogadott el. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 
Salgótarjáni Szakképző Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 

tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Szakképző Centrum 
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola vezetésére kiírt pályázatára beérkezett 
dokumentumokat megvizsgálta és a tagintézmény-vezetői állás betöltésére Sinkóné Szrenka 
Anikót javasolja. 
 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 

  
Medvácz Lajos polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett Sinkóné Szrenka Anikót javasolja az intézményvezető állás betöltésére. 
Megköszöni a pályázóknak, hogy megjelentek, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kíván. 
 

d) Előterjesztés a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 
tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy a megadott határidőig 2 fő nyújtotta be a pályázatát, 
Kopcsányi Ottó, jelenlegi igazgató, és Molnár János. A benyújtott pályázatok a pályázati feltételeknek 
megfelelnek, mindkettő érvényes pályázat. A pályázók hozzájárultak, hogy az előterjesztés nyílt ülés 
keretében kerüljön megtárgyalásra. 
Köszönti a pályázókat, elsőként Kopcsányi Ottót. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a 
pályázatát? 
 
Kopcsányi Ottó: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Fél mondat erejéig reflektálnék 
Alpolgármester úrnak a Szedlák képviselő úr által feltett kérdésére adott válaszára. Jelenleg az eljárás 
menete a következő: Itt a Képviselő-testület is egy véleményt formál. Az összes véleményt – ez azt jelenti, 
hogy a kamara, diákönkormányzat, szülői közösség, képviselő-testület, munkaközösségek – megkapja a 
tantestület. A tantestület május 9-én fog szavazni. Szavaz a vezetői programról, illetve utána a teljes 
állomány a személyről, hogy alkalmasnak tartja-e igazgatónak vagy sem. Ez az összes vélemény – az 
Önöké is – kerül a Szakképzési Centrum Főigazgatója elé, aki aztán javaslatot küld a minisztérium felé. 
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A pályázatomat annyival szeretném kiegészíteni, hogy anno annak idején, amikor még az 
önkormányzathoz tartoztunk, voltak komoly megbeszéléseink gazdasági kérdésekben, megmondom 
őszintén, visszasírom azokat az időket. A pályázatomból is kiderül, hogy amikor még az önkormányzathoz 
tartoztunk, a dologi kiadásokra 60 millió Ft-unk volt, ahogy átkerültünk a megyéhez, ez egyből lecsökkent 
40-re, most úgy tűnik, hogy újra van önálló költségvetésünk, ez most felmegy 50-re. Igaz, hogy közben 
csökkent a gyereklétszám, de aki a szakképzésben picit is járatos, az tudja, hogy ahhoz viszont pénz kell.  
Regnáló igazgatóként – 8 éve vagyok az intézmény vezetője – a mostani fenntartónk az ötödik. Tréfásan 
szoktam mondani, hogyha valamelyik évben nincs fenntartóváltás, akkor elvonási tüneteim lesznek. 
Elképzelhető, hogy nem ez az utolsó fenntartóváltás, amit még meg kell élnem, egyetlenegy ciklusomat 
sem tudtam végigvinni. Pályázatomba be is írtam, hogy sportember lévén, könnyű lesz majd 
visszaemlékeznem, hogy mely években pályáztam, mert minden olimpiai évben, 2008-ban, 2012-ben és 
most 2016-ban. Ha sikerül most is a pályázatommal elnyerni a döntéshozók igenlését, akkor már előre 
félek a 2020-tól.  
Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy – én azt gondolom – 2008-ban, amikor a teljes garnitúra 
lecserélődött a Szondiban, elment igazgató úr, igazgató-helyettesek, nagyon sok ember nyugdíjba vonult, 
óriási fába vágtam a fejszémet én, mint külsős igazgató, vezető társaimmal együtt. Aki járt a Szondiban, 
hál’ Istennek, jó néhány képviselő megfordult, megfordul iskolánkban, az gondolom, látja azt, hogy 
mekkora munkát végeztünk. Tegnap a szintvizsgán volt egy tarjáni kolléganő, aki mindenféle 
szintvizsgákra jár, kőműves, festő szakmákban, azt mondta – és nem ő az egyetlen természetesen – 
hogy ide mindig szívesen jön, mert jó néhány tarjáni iskolával ellentétben, itt a gyerekek jól neveltek, 
tisztelettudóak, köszönnek, van, hogy még a városban is ráköszönnek. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 
intézményben, mint a miénk is, ahol rengeteg hátrányos helyzetű, roma származású gyerek van, a 
nevelés, ahogy pályázatomban is kifejtettem, ezerszer fontosabb, mint az oktatás. Ennek ellenére a 
szakma sztárversenyen döntőbe jutott az egyik tanulónk. És, ha Nógrád megyének lennének igazi 
érdekérvényesítő emberkéi ezekben a bizottságokban, akkor ez a gyerek minimum második, így nem 
került be az első háromba. Sajnos. De én láttam a munkáját és nagyon jó munka volt.   
58 éves vagyok, még 7 évem van a nyugdíjig, a megkezdett munkát szeretném folytatni, most, hogy a 
szakképzés óriási lehetőségek előtt áll. Én úgy látom, hogy a kormányzati szándék az, hogy a 
szakképzést helyre tegyék. Tapasztalatom alapján, én úgy gondolom, ennek tevékeny részese lehetek, 
másrészt pedig, ha megbízást kapok – és valószínűleg ez lenne az utolsó 5 éves ciklusom – nekem már 
azon kell törni a fejemet, hogy kik lesznek azok a vezetőtársaim, akikre a későbbiekben rá merem bízni az 
iskolát. Amit a pályázatomban is leírtam, ennek az iskolának a szellemisége – nem bántva meg 
egyetlenegy más balassagyarmati intézményt sem – szenzációs, jó hangulat van, aki ott van, ott él 
közöttünk, az tudja. A rendezvényeink mind olyanok, hogy egységbe kovácsolta az egész tantestületet. 
Megvannak a jelöltjeim arra, hogy kikkel szeretnék a jövőben dolgozni – természetesen velük ezt még 
nem közöltem, nehogy olybá tűnjön, hogy szavazatokat szeretnék „vásárolni” –, és ezt a szellemiséget, 
ami ott van a Szondiban, megtartani. Ezt a munkát mindenképpen szeretném tovább folytatni. Köszönöm. 
 
Molnár János: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. Annyit szeretnék hozzátenni a pályázatomhoz, 
hogy amit Igazgató úr előttem elmondott, mind igaz. Így működik az iskola. De a szellemisége az már 
2008 előtt is megvolt, tehát az Igazgató úr örökölte, a tantestület addig is összetartó volt. A Szakma kiváló 
tanulója versenyhez – 4. helyezett lett a fiú – hozzá kell tenni, hogy vitathatatlan az Igazgató úr érdeme 
benne, de a tantestületről nem esett szó, szaktanár, aki felkészítette, esetleg szakoktató, osztályfőnök. 
Igazából ők azok, akik viszik az iskolát a hátukon.  
Vezetőtársak: Ott voltam vezetőtársként 2008-ban, segítettem Igazgató urat abban, hogy felálljon az 
iskola, mert tényleg teljes csere volt. Azóta azok a vezetőtársak mind kikoptak, ezek szerint megint váltás 
lesz. Azt tudni kell, hogy vezetőtársak úgy koptak ki, hogy felálltak és azt mondták, hogy köszönik szépen, 
nem szeretnének tovább vezetők lenni. Ennyit a szellemiségről. A pályázatomat a tantestület 
elégedetlenségére próbáltam építeni, majd kiderül a tantestület szavazásán, hogy tévedtem, vagy nekem 
van igazam. Nem szeretnék mást hozzáfűzni, várom a kérdéseket. Köszönöm. 
   
Lombos István: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Valószínű feltűnt, hogy az 
előzőekben a három intézmény igazgatói pályázata kapcsán nem tettem fel kérdést, nem szóltam, nem 
volt véleményem. Mindez azért történt, mert ismét abba a helyzetbe kerültem személy szerint – nem 
tudom, képviselő társaim hogy vannak ezzel –, hogy olyan dologról kell véleményt mondanom, amihez 
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tulajdonképpen nincs közünk. Nagyon rossz érzéssel tölt el, hogy három olyan középiskolának az 
intézményvezetői posztjáról kell véleményt mondania a város önkormányzatának, amelyiknek már nem 
fenntartója. Ha úgy tetszik, amit Kopcsányi igazgató úr mondott el, hogy mi a véleményezés folyamata, a 
végén egy olyan ember asztalára kerül majd a döntési jog, aki azt sem tudja, hol van Balassagyarmat. 
Innentől kezdve én úgy gondolom, hogy Balassagyarmat város vezetésének, kormányzatának nincs más 
dolga, mint hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az iskolái visszakerüljön a városhoz, és 
felelős vezetőként, felelős városvezetőként, felelős önkormányzati képviselőként, irányítani, vezetni, 
támogatni, segíteni azt az oktatási elképzelést, ami az iskolákban megvalósulhat.  
Én, megmondom őszintén, Szedlák képviselő úrral értek egyet, hogy ahhoz, hogy ez a képviselő-testület, 
ha döntési helyzetbe kerül, dönteni tudjon, mindazok a vélemények, amelyekről Igazgató úr beszélt, itt 
vannak előttünk az asztalunkon. És akkor felelős döntést tud hozni egy képviselő, egy alpolgármester 
vagy egy polgármester. Még akkor is, hogyha ezer éve ismeri az iskola minden csínját-bínját, minden ott 
eltöltött pillanatában ott van. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy nekem „Szántós” feleségem van. és 
aztán, azok, akik „Szántósok” voltak valaha, azok ma úgy hívják az iskolájukat, hogy Salgótarjáni… és 
aztán folytathatnánk. Én ezért szégyellem magam. Meg kell, hogy mondjam, szégyellem magam, hogy a 
balassagyarmati középiskolákat nem „Balassagyarmati” iskolának, pl. Balassagyarmati Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium és Szakközépiskolának hívják. És folytathatnám a többi középiskolával. Ez a mai 
magyar oktatáspolitika. Én ehhez nem tudok senkinek gratulálni. Azoknak az igazgatóknak, akik voltak, 
akik lesznek, sok sikert tudok kívánni, hogy ilyen és ehhez hasonló légkörben, hangulatban, miliőben 
végezhessék a munkájukat. 
Igazgató úr elmondta, hogy csak ötször változott a fenntartó. Azért változott, mert nem volt jó? Vagy azért 
változott, mert jobbat hoztak? Vagy miért változott? Szerintem volt itt jó fenntartó, úgy hívták, hogy 
Balassagyarmat Város Önkormányzata. Ezek miatt nem kértem szót eddig, és nem kérdeztem meg, 
hogyha a két igazgatójelölt közül az egyik igazgató lesz, akkor, hogy fog viszonyulni a másikhoz, mint 
pedagógus. Azért nem kérdeztem meg a Szent-Györgyi Gimnázium pályázóinál sem, hogy mi lesz utána 
azzal, aki nem lesz igazgató, de pályázott? Merthogy vannak információim a Balassi Bálint Gimnázium 
igazgatói pályázatával kapcsolatosan. Nem megyek ebbe bele, csak azért mondom, mert ha én 
döntöttem, akkor tudom, hogy enyém a felelősség, mint képviselő. De hát a mi véleményünk csak 
annyiban számít, hogy odakerül a többi vélemény közé.   
Mindenkinek gratulálok, aki nyerni fog, de elsősorban a törvényhozóknak. Köszönöm szépen. 
 
Molnár János: Nem félek attól, ismerem Igazgató urat nagyon jól, az a helyzet nem fog nálunk 
előfordulni, ami a Balassiban. Nem fogok betegállományba menni. Ugyanúgy tudok majd tovább 
dolgozni,. Ha fordítva történik, Ő is felnőtt ember, ugyanúgy fog tovább dolgozni, nekünk nagyon jó a 
munkakapcsolatunk, sokat vitázunk szakmai dolgokban, mindent megbeszélünk, ha lehet. Soha nem 
fordulhat elő az a helyzet szerintem, mint a Balassiban, hogy a vesztes betegállományba vonul. Remélem 
ebben Igazgató úr is megerősít.  
 
Kopcsányi Ottó: Teljesen egyetértek Molnár kollégámmal. Ahogy a pályázatomban leírtam, bárminemű 
olyan dolog, hogy a vesztes pályázó utána hátrányát érezze annak, hogy ő vesztes lett, ez az előbb 
említett Szondi szellemiséghez abszolút méltatlan lenne. Ez, megmondom őszintén, meg sem fordult a 
fejemben. Minden egyes lemondásnak, amely igazgató-helyettes társaim részéről történt, magyarázata 
van. Egy esetben megszűnt a gyakorlati oktatásvezető-helyettesi státusz, van aki a „maszek” világ felé 
gondolta az elmozdulást, illetve volt aki magánéletbeli gondok miatt mondott le. Mindegyikükkel azóta is jó 
a kapcsolatom. Visszatérve az előzőekre, itt Balassis történet biztos, hogy nem lesz.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Kopcsányi Ottó 
intézményvezetővé történő megbízásának javaslatát, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja Molnár János intézményvezetővé történő megbízásának javaslatát, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem fogadott el. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a 

Salgótarjáni Szakképző Centrum Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális 
Szakiskola tagintézmény-vezetői állására kiírt pályázat véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarjáni Szakképző Centrum 

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola vezetésére kiírt pályázatára 
beérkezett dokumentumokat megvizsgálta és a tagintézmény-vezetői állás betöltésére Kopcsányi 
Ottót javasolja. 

2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az 
érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2016. május 10. 

 
Medvácz Lajos polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Kopcsányi Ottót javasolja az intézményvezető állás betöltésére. 
Megköszöni a pályázóknak, hogy megjelentek, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kíván. 
 
10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Fazekas János és Siket Béla képviselő 
nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 

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

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester, valamint Dr. Varga Andrea jegyző 

 
11.) Előterjesztés a PALÓC Nagykereskedelmi Kft. részére bérbe adott Balassagyarmat, József A. 

u. 1. szám alatti 1630 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség (Tanbolt) bérleti díj 
csökkentésének kezdeményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Városüzemeltetési és a 
Pénzügyi Bizottság. Mindkét Bizottság a következőt javasolja: A helyiségbérleti díj csökkentése 2016. 
év március hó 01. napjától 2017. év február hó 28. napjáig terjedő időszakra szóljon, a díj összege 
20 %-kal csökkenjen, a csökkentett bérleti díj összege 266.687.- Ft/hó + áfa. 
 
A polgármester – más javaslat nem lévén – az előzőekben ismertetett bizottsági javaslatot teszi fel 
szavazásra, melyet a Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadott (Fazekas János és Siket 
Béla képviselő nem volt jelen a szavazásnál). 
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A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 
igen és 2 nem szavazattal elfogadott (Fazekas János és Siket Béla képviselő nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

99/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a PALÓC Nagykereskedelmi Kft. részére bérbe adott  

Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti 1630 hrsz-ú  
nem lakás céljára szolgáló helyiség (Tanbolt) bérleti díj csökkentésének kezdeményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Palóc Nagykereskedelmi 

Kft. (3104 Salgótarján, Ipari park, Park út 9.) kérelmét, a Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti 
1630 hrsz-on lévő, 347 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjcsökkentésére 
vonatkozóan az alábbi feltételekkel: 
a) a helyiségbérleti díj csökkentése határozott időtartamra, 2016. év március hó 01. napjától 2017. 

év február hó 28. napjáig terjedő időszakra szól,  
b) a helyiség bérleti díj összege 20 %-kal csökken (max:20%-kal), a csökkentett bérleti díj összege: 

266.687.- Ft/hó+ áfa, 
c) amennyiben a helyiségre szóló bérleti szerződés a bérleti díj csökkentésének időtartama alatt 

közös megegyezéssel megszüntetésre kerül, úgy a bérleti szerződés megszűnése időpontjától 
számított háromhavi bérleti díj összegét a 2015. februári havi (bérleti díj csökkentés nélküli) 
bérleti díj összegével kell elszámolni.  

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti 

tartalomnak megfelelő helyiségbérleti szerződés módosítására.  
 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2016. május 6. 

 
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. út 50. fsz. 1. ajtószám alatti lakás hasznosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Városüzemeltetési és a 
Pénzügyi Bizottság. Mindkét Bizottság az „A” változat szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja 
azzal, hogy 5.000.000.- Ft-ért kerüljön a lakás elidegenítésre. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „A” változat szerinti határozati javaslatot, az 5.000.000.- Ft-
os elidegenítési árral, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla 
képviselő nem volt jelen a szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 1. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. út 

50. fsz. 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 1678/1/A/1) 44 m2 alapterületű, másfél szobás komfort nélküli 
komfortfokozatú lakást jelenlegi megtekintett állapotban – 5.000.000.- Ft-ért Bucsányiné Nepella 
Erzsébet (szül: Nepella Erzsébet; Balassagyarmat, 1969.; an: Diósi Mária) részére elidegeníti. 

 
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
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(2) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2016. június 30. 
       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezésére, illetve a lakás átalakítására (Sasvári István és Sasvári Istvánné) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő nem volt jelen a 
szavazásnál). 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti  

lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről, illetve a lakás átalakításáról 
(Sasvári István és Sasvári Istvánné) 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sasvári István (sz: Salgótarján, 

1982.; an: Oláh Erzsébet) és Sasvári Istvánné (sz.: Mátyás Katalin; Salgótarján, 1982.; an.: Baranyi 
Rozália) részére a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 4. szám alatti 36 m2 alapterületű 
komfortos komfortfokozatú lakást 2016. június 1. napjától kezdődően 2017. május 31. napjáig – 
költségelven- bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 

 
2. A Képviselő - testület hozzájárul a lakás saját költségen történő átalakításához, azzal, hogy az 

átalakítás során felmerülő költségek megtérítése, az értéknövekedés megtérítése, jogalap nélküli 
gazdagodás vagy semmilyen egyéb jogcímen kapcsolatban a Bérlők az Önkormányzat felé igénnyel 
nem léphetnek fel. 

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

Határidő:  A kiértesítésre: 2016. május 15. 
 A szerződés megkötésére: 2016. május 31. 

 A felújítási munkák elvégzésére: 2015. augusztus 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
14.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjak szolgáltatási 

önköltségeiről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő nem volt jelen a 
szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjak szolgáltatási önköltségének 

megállapításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 

tartalommal jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő, személyes gondoskodást nyújtó 
intézményi térítési díjak szolgáltatási önköltségének megállapításáról szóló tájékoztatót. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. május 15. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 

 
15.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester és Siket Béla 
képviselő nem volt jelen a szavazásnál). 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 

15/2004.(V.21.) rendelet módosításáról 
 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

16.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester és Siket Béla 
képviselő nem volt jelen a szavazásnál). 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

103/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
a Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta és az előterjesztésben 

foglalt tartalommal jóváhagyja a város Szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
  dr. Varga Andrea 

Határidő:  az egységes, felülvizsgált koncepció közzétételére: 2016. május 30. 
 
17.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési 

Társulás megszüntető okiratának jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester és Siket Béla 
képviselő nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2016.(IV.28.) h a t á r o z a t a  
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 

megszüntető okiratának elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak 
szerint elfogadja a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás megszüntető okiratát. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 

 
18.) Egyebek 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr. Ígérem, nagyon rövid leszek, Azt hiszem, mindenki 
tudja miről van szó. Az országban különböző találgatások vannak, hogy kinek hol van eldugott pénze, 
stb., nem szeretnék én ezzel különösebben foglalkozni. Én azt tartom tisztességes dolognak, ha a város 
Képviselő-testülete, annak tagjai egyértelműen nyilatkoznak ebben a kérdésben, hogy nincs offshore 
cégben, és családtagjaiknak sincs offshore cégben érdekeltsége. Kérem, hogy az ülés előtt kiosztott 
nyilatkozatot mindenki töltse ki és utána Jegyző asszonynak adják le. Köszönöm szépen. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdés, vélemény ezzel kapcsolatosan? Ahogy 
itt körbenézek, nem igazán látom itt az offshore lovagokat. 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Egyetlen egy mondat a 
témához. Akkor lehetnénk igazán boldogok, ha a parlamenti képviselők is kitöltenének ilyen, vagy hasonló 
nyilatkozatot.  
 
Lombos István: Köszönöm a szót. Most már én is hozzáteszek egy mondatot. Én sokkal nagyobb 
problémának látom azt a 260 milliárdot, amit a Magyar Nemzeti Banknál nem látunk. Mindenki gondolja 
át, ez is nagyon fontos, de azt fontosabbnak tartom.  
 
Medvácz Lajos polgármester elköszön a városi televízió nézőitől, megköszöni a képviselőknek az aktív 
részvételt, a munkát és 16.25 órakor bezárja az ülést. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


