
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május  
                06-án 08.30 órától tartott rendkívüli 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 
  
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés 
határozatképességét, a megválasztott 12 képviselőből 10 fő van jelen (Zolnyánszki Zsolt igazoltan van 
távol, Huszár Péter késését előre jelezte). 
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
     
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 

módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.)  
a) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület eszköz beszerzési pályázatának 

támogatására 
b) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület által a Balassagyarmat 3192/1 hrsz-

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

3.) Előterjesztés intézmény-átszervezés véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 



 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
(A szavazást követően Huszár Péter képviselő megérkezik az ülésre.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2016.(V.06.)    h a t á r o z a t a 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szervezet alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát elfogadja. 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen 
eleget. 
 

Határidő: 2016. május 15.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
2.)  

a) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület eszköz beszerzési 
pályázatának támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2016.(V.6.) határozata 
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület eszköz beszerzési pályázatának támogatásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.676.650,- Ft, azaz: Hárommillió-

hatszázhetvenhatezer-hatszázötven forint összegű rendkívüli támogatást biztosít a BSE Palóc 
Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület sportfejlesztési program keretében benyújtandó 
eszközbeszerzési pályázatának önerő finanszírozására, azzal a feltétellel, hogy a beszerzésre kerülő 
eszközök korlátozásmentes használatát az Egyesület – külön megállapodással - Városi 
Sportintézmények részére biztosítja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés fenti tartalommal 

történő aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés átvezetéséről a költségvetési rendelet 

soron következő módosításakor intézkedjen. 
 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2016. május 09. 
 



b) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület által a Balassagyarmat 3192/1 
hrsz-ú ingatlanon történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához tulajdonosi 
hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Lombos István: Tiszteletre méltó, amit a város önkormányzata a labdarúgó sportággal kapcsolatban az 
utóbbi időszakban tesz és vállal, és ezért minden tiszteletem a városvezetésnek. A nagy magyar politikára 
„hajaz” ez nekem valahol. Bár hozzáteszem, hogy olyan mentor a megyében más sportágban sincs, mint 
a Megyei Közgyűlés alelnöke. Nehogy valaki is azt higgye, hogy itt mindenki „hülye”. Az látszik, hogy az 
érdekérvényesítő képesség az honnan indul, és a fogadókészség a város vezetése részéről nagyszerű. 
Most körülbelül 100M forintnál tartunk a labdarúgó sportág támogatását illetően, amit fel is sorolnék: 
Dózsa György Általános Iskola műfüves labdarúgó pálya önrésze, Ipoly parti rekortán pálya, Ipoly parti 
öltöző – ez a bizonyos 50M forintos nagyságrendű, ami nálam még mindig nem tisztázott – ami testületi 
döntés nélkül ment oda, továbbá van ez a mostani gépvásárlás, de ha a területet is hozzávesszük, akkor 
az közel 100M forint. Ez mind tiszteletre méltó.  
Viszont két dolgot megemlítenék még. A rekortán pálya helyének a kijelölése az tragédia. Alpolgármester 
úr, ezt elsősorban Önnek mondom. Azért mondom ezt el, mert ezen a területen, a fán lévő madarak 
ürülékével van tele a pálya. Ha én szülő lennék, nem engedném oda gyerekemet. Erre valamilyen 
megoldást találni kell, mert ez így használhatatlan. Az ottani terület kijelölés az egy öngól.  
Ha ezekre a fejlesztésekre van forrás az önkormányzatnál, akkor az nagyon jó dolog, és én ennek nagyon 
örülök. Minden sporttal kapcsolatos beruházást támogatok. De azért szeretnék kérni a Palóc Farkasok 
utánpótlás neveléséből 2 vagy 3 nevet, akik felsőbb osztályba jutottak. Vagy az egyetemes magyar 
labdarúgást támogatjuk, vagy Balassagyarmat város felnőtt labdarúgását. A felnőtt labdarúgó csapatban 
nagyon sok Palóc Farkasok által nevelt sportoló van, csak sajnálatos módon kikaptak Rimócon meg 
Cereden is, úgyhogy a szakmai munka színvonalát azért feszegetném.  
Csak azért mondom mindezt el, mert felépült egy új pálya, amelyiknek most még világítása és fedett 
lelátója is lesz, ugyanakkor bajnoki mérkőzést nem lehet rajta játszani, mert nincs hitelesítve. A 
hitelesítésnek viszont feltételei vannak. 
A másik, hogy a kézilabda klub kért és kapott is támogatást az önkormányzattól 4M forint 
nagyságrendben, amit vissza kell fizetni, holott azt a 2,5M forintos támogatást is visszaadja az egyesület, 
amit egyébként a sportegyesületi támogatásokba kap. Ha ez nem diszkrimináció, akkor elsiklunk bizonyos 
feladatok, lehetőségek felett. Csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet, azzal együtt, hogy 
megszavazom ezt a mostani napirendet is.  
De azt azért szeretném – ha már ilyen támogatást adunk a labdarúgó klubnak – hogyha volna 
beleszólásunk az egyesület szakmai munkájába is, mert nagyon sok hiátusa van mind az edzők 
minősítésének, felkészültségének, mind pedig az edzések minőségének. Van bátorságom és energiám 
elmenni, hogy beletekintsek abba, hogy hogyan történik a csapatok felkészítése, szakmai munkája. Mi a 
feltételeket segítjük, azonban ez nem térül vissza szakmailag. És ez nagyon nagy baj. Ha a csapat 
megnyerné mondjuk a megyei első osztályú bajnokságot, akkor tudná-e hozni az NB3-as színvonalat 
anyagilag? Szakmailag biztos nem, ez bebizonyosodott, mert most 5. a megyei első osztályban, és 
kikapott Rimócon, Cereden és Mátranovákon.  
Akkor mikor Barna János anyagiakban, erkölcsiekben és morálisan is támogatja ezt az egyesületet, akkor 
azt is látni kell, hogy ennek van egy másik oldala is, mégpedig a „követel” oldal. Mert az egyesület oldalán 
van követelés, de a mi oldalunkon is kellene, hogy legyen. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük Elnök úr! Sok mindenben egyetértünk. Egy kicsit a magyar 
football körképe is ez. Tény és való, hogy a mögöttes teljesítményt a játékosok kicsit másképp gondolják. 
De azért azt gondolom Elnök úrral egyetértve, hogy ez talán a jövőbe befektetett pénz, és nagyon bízunk 
benne, hogy ez így is lesz. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Szakmailag teljesen egyetértünk Elnök úrral, a felnőtt csapat tekintetében 
van fejleszteni való, de az utánpótlás csapatban jól szerepelnek bizonyos korosztályok.  
 



Lombos István: Nem az minősíti az utánpótlás nevelést, hogy csapatok hányadik helyen állnak a 
tabellán, hanem az minősíti, hogy hány olyan sportolót tud nevelni, aki feljebb tud jutni. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Vannak egyébként tőlünk olyanok, akik akadémián tanulnak. 
Csak a pénzösszegeket szeretném helyesbíteni. Saját erőből az önkormányzat eddig ezzel a döntéssel 
együtt mintegy 9M forinttal támogatta a football beruházásokat, ami egyesületi tulajdon lett. Az 50M 
forintos támogatás az egy 100M forintos címzett támogatásból lett tulajdonképpen továbbadva, tehát nem 
az önerőnket terhelte. A rekortán pálya és a műfüves pálya a város tulajdonába kerülnek, az MLSZ-nek 
csak használati jogosultsága van 15 évre, egyébként a Gamesz a fenntartója a Dózsa Iskolában is és az 
óvodában is ezeknek a pályáknak. Ebből a szempontból szerettem volna ezt tisztázni. És azt is hozzá kell 
tenni, hogy lehetne ez rosszabb is. Valamiféle kompenzáció azért van, mert ha megnézzük, hogy 10 éve 
mennyit költött a város a football egyesületekre, és megnézzük azt, hogy most menyit, akkor látható, hogy 
például a korábbi 4M forintos támogatási szintről 1,5M forintra esett le éves szinten a BSE felnőtt csapat 
támogatása, ennek fényében érdekes a színvonal számonkérése, és a Palóc Farkasoké is csökkent igaz 
minimálisabb mértékben. Ha ezeket összerakjuk, akkor azért látható, hogy működésre nem nagyon adunk 
pénzt, sőt egyértelműen kijelenthető, hogy a működtetésben az önkormányzat csökkentette a focira a 
támogatását. Ugyanakkor a fejlesztéseknél kétségtelen tény, hogy mintegy 10M forint környékén van az a 
keret, amit az egyesület tulajdonára költöttünk, és 10-15M forintos nagyságrend az, amit a saját 
tulajdonunkra, sportpályaépítésre költöttünk. Abban igaza van Elnök úrnak, hogy a feltételeket mi 
biztosítjuk, és a szakmai teljesítmény egyelőre nem látszik.  
A varjakat pedig megoldjuk, sajnálatos módon az ANTSZ akadályozta meg, hogy ezt meg tudjuk oldani, 
mert fészekrakáskor védett állatnak minősülnek. Egyébként is védettek, de azt meg lehet akadályozni 
különböző eszközökkel, hogy ne a pályák feletti fákon rakjanak fészket.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük! 
 
A polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
107/2016. (V.06.) határozata 

a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület által a Balassagyarmat  
3192/1 hrsz-ú ingatlanon történő sportfejlesztési, tárgyi eszközök beruházásához  

tulajdonosi hozzájárulás megadásáráról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a BSE Palóc 

Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület ( Egyesület székhely: 2600 Balassagyarmat, Ipolyjáró utca 4.B 
(továbbiakban: Egyesület) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező 
Balassagyarmat, Ipolypart u. 10. szám alatti 3192/1 hrsz-ú ingatlanon MLSZ TAO pályázaton 
sportfejlesztési, tárgyi eszköz beruházást hajtsanak végre az alábbiak szerint:  
 
- lelátó fedése; centerpálya és edzőpálya világítás kiépítése; pálya körül járdák építése és 

szükséges parkoló-bővítés 
 
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 6. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 



3.) Előterjesztés intézmény-átszervezés véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Lombos István: Mi az álláspontja az önkormányzatnak? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az anyagban leírtakkal értünk egyet. Nem javasoljuk az áthelyezést 
egyrészt a költségek miatt, másrészt megoldható a gyerekek oktatása a jelenlegi iskolában is. 
 
A polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2016.(V.6.) határozata 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 

Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatot megismerte és az átszervezést a javaslatban 
foglaltak alapján támogatja. 

 
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. 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
109/2016. (V.6.) határozata 

a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Dózsa György 
Általános Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatot megismerte és az átszervezést az 
előterjesztésben rögzített indokokra tekintettel nem támogatja. 

 
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. 

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

 
K.m.f. 

 
 

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


