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Fazekas János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, 
Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt 
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HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Varga Andrea jegyző 
 Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
 Mega György osztályvezető 
  
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit, az 
intézményvezetőket és a városi televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, a 
megválasztott 12 képviselőből 12 fő van jelen. 
Köszönti Csík Csaba rendőrkapitány urat, és a Bűnügyi Osztály vezetőjét, Vályiné Taliga Máriát.  
Sajnos múlt héten történt egy majdnem súlyos katasztrófába torkolló esemény. A Rákóczi 
fejedelem út 113. házszám alatti épületben kigyulladt éjszaka a lépcsőház. Nagyon komoly tűz 
ütött ki, de mind a katasztrófavédelemnek, a tűzoltóságnak mind pedig a rendőrkapitányságnak 
a nagyon gyors és hatékony munkájának köszönhetően sikerült eloltani a tüzet anélkül, hogy 
komolyabb baj történt volna. Mivel a lépcsőházban nem volt olyan gyúlékony anyag, ezért már 
akkor felmerült, hogy bűnügyről van szó, és gyújtogatás következménye volt a tűzeset. 
Mondhatni rekordidő alatt, hihetetlen gyorsan elfogták a tetteseket.  
Azért is hívtam be őket, hogy megköszönjem a munkájukat. Balassagyarmat Város polgárai 
nyugodtak lehetnek, hiszen a rendőrség hatékonyan, jól végzi a munkáját. Sajnos a 
katasztrófavédelem képviselője és a tűzoltóparancsnok nem tud jelen lenni elfoglaltságuk okán, 
de nekik is szeretnénk megköszönni a munkájukat. 
 
Csík Csaba rendőrkapitány: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület!  
Mint ahogy polgármester úr is elmondta, május 18-án éjfélt követően történt egy majdnem 
tragédiával végződő esemény, egy olyan gyújtogatás, amiről bűnügyi osztályvezető asszony 
részletesen be fog számolni. Előzetesen annyit szeretnék elmondani, hogy nemrég volt az 
önkormányzati beszámolónk, ahol kiemeltük, hogy mennyire fontos számunkra a lakosság 
szubjektív közbiztonság érzetének szinten tartása, adott esetben javítása. Az ilyen 
cselekmények, az ilyen rendkívüli, kiemelt események jelentősen ronthatják a lakosság 
biztonságérzetét. Ezért is fontos volt számunkra, hogy a szükséges erőkkel rövid időn belül a 



helyszínen megjelentek a kollegák, és nemcsak a rendőrségről beszélek, hanem a 
katasztrófavédelemről is, aminek 3 egysége, Szécsényből, Rétságról és Balassagyarmatról 
jelen voltak. Emelőkosár segítségével sikerült a mentéseket végrehajtani. Kis túlzással 
állíthatom, hogy a teljes kapitányság állománya ebben az ügyben dolgozott, aminek 
eredményeképpen 12 órán belül a tettesek elfogásra kerültek, őrizetbe lettek véve, és azóta is 
előzetes letartóztatásban vannak. Itt szeretném megköszönni azoknak a lakosoknak a türelmét, 
akik közvetlenül is érintve voltak ezekben az intézkedéssorozatokban. Nem volt egyszerű dolog, 
mert őket biztonsági intézkedés keretében ki kellett költöztetni arra az időre a lakásokból, 
viszont az azonnali, gyors intézkedéseknek köszönhetően személyi sérülés nem történt, és azt 
gondolom, hogy mindenki számára ez a legfontosabb. A rendőrség hivatalos honlapján, a 
police.hu oldalon, meg lehet találni az ezzel kapcsolatos cikket, és a videót is meg lehet 
tekinteni, amit a kollégák készítettek.  
Ennyit szerettem volna elmondani, és ahogy polgármester úr is említette, a rendőrség a helyén 
van és teszi a dolgát. Köszönöm szépen! 
 
Vályiné Taliga Mária: Köszönöm szépen! A részletekről annyit tudnék elmondani, hogy a 
nyomozás érdekit ne sértsük, hogy nyomozóhatóságunk közveszély okozás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást Cs. Pálné 36 éves balassagyarmati, 
és V. Richárd 22 éves ipolyvecei lakosok ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint Cs. Pálné 
egy őt ért korábbi sérelem miatt felbujtotta V. Richárdot arra, hogy gyújtsa fel lakóhelyének, egy 
balassagyarmati panelépületnek a tárolóját. A 22 éves férfi 2016. május 18-án éjfél és 00.30 
körüli időben a panelház földszintjén felhalmozott gumi- és papírhulladékot benzinnel lelocsolta, 
majd azt szándékosan meggyújtotta. A tűz és a füst a lakóház 4. emeletéig terjedt, ezért a ház 
lakóit az elsődleges szakértői vélemény alapján közvetlen életveszély miatt a tűzoltók mentették 
ki. Mintegy 11 főt mentettek a tűzoltók emelőkosár segítségével, hiszen a lakók a lépcsőházon 
keresztül már nem tudtak elmenekülni. A tűzoltók 3 egységgel vettek részt az oltásban, a 
balassagyarmati, a szécsényi és rétsági egységek is jelen voltak az oltásban, és egy 
emelőkosaras járművel segítették a mentést. A cselekmény következtében, a tűzoltók gyors 
közbeavatkozásának köszönhetően személyi sérülés, az ijedelmen kívül nem történt. A bűnügyi 
osztály nyomozói 12 órán belül azonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható férfit, és az őt felbujtó nőt, akiket a rendőrkapitányságra 
előállítottak, gyanúsítottként hallgattak ki, majd ezt követően őrizetbe vételükre került sor. A 
balassagyarmati bíróság mindkettő személy előzetes letartóztatását rendelte el a nyomozás 
folytatása idejére, előzetesen 30 napra.  Köszönöm szépen a figyelmet! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen még egyszer a balassagyarmati 
rendőrkapitányságnak a hatékony és gyors munkát. Természetesen a szóbeli dicséreten kívül 
más módon is el fogjuk ismerni ezt a munkát. Továbbra is hatékony, jól szervezett munkát 
kívánok! Bár inkább azt kívánnám, hogy a rendőrség mindig csak készenlétben álljon, és ne 
történjen ilyen jellegű bűneset.  
Valóban van még mit tenni, különösen a kábítószer ügyben vannak rosszabb fejlemények, de ez 
ügyben is tervezünk a kapitánysággal egy közös megoldási javaslatot, mely kapcsán 
megpróbáljuk felhívni a fiatalok figyelmét a designer drogok „halálos fenyegetésére”.  
Még egyszer szeretnénk további sikeres munkát kívánni! 
 
Medvácz Lajos polgármester: A napirendre vonatkozóan javasolnám az „Előterjesztés a 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 113. sz. alatti Társasház felújításának támogatására” című 
napirendi pont felvételét. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.  
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 113. sz. alatti Társasház felújításának támogatására”” című 



napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
(Siket Béla nincs jelen a szavazásnál.) 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 13/2015.(III.01.) rendelet 

módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.)  
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 

üresen álló lakás hasznosítására 
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Jókai út 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Beszámoló a Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 2015. 
évi működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés alapítványok, közalapítványok támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés utca elnevezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
6.)  
a) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő kft 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
b) Előterjesztés a Gyarmati Média Nonprofit Közhasznú Kft 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2015. évi 

működéséről 
Előterjesztő: Bécsiné Miklecz Marietta igazgató 
 

8.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

9.) Előterjesztés a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására 
irányuló helyi akciócsoport megalakítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
10.)  
a) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezésére 
b) Előterjesztés óvodai csoportszám meghatározására 
c) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

12.) Előterjesztés a helyi foglalkoztatási paktum létrehozásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13.) Előterjesztés a Városgondnokság gépparkjának fejlesztésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 113. sz. alatti Társasház felújításának 
támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Zárt ülés: 
15.) Előterjesztés kifogás elbírálására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
16.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kóvári út 30. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról 
készült írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
NAPIREND ELŐTT: 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak 
fontosabb eseményeit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról. 
 
1.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 13/2015.(III.01.) 

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottságnak van egy 
módosító javaslata. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán. 

Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr! Annyiban szeretném tisztázni a Pénzügyi 
Bizottság javaslatát, hogy mi egyetértünk azzal, hogy el tudjanak számolni a támogatással azok, 
akik kapnak támogatást. De a számlákat nem tudják bemutatni úgy, hogy a lakás építésének a 
helye szerepeljen lakhelyül, mert az még nem lehet lakhely, mert nyilván földhivatali bejegyzés 
akkor még nincs. Ezért mi azt javasoltuk, hogy az építés helyszíne legyen bejelölve a számlán, 
és ez elegendő lehet az igazoláshoz.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük! Ez egy teljesen logikus elgondolás, jogilag is megállja 
a helyét. 



 
A polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a Pénzügyi 
Bizottság módosító javaslat, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság rendelet tervezetet - a módosítással 
együtt, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete 
az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról 

13/2015.(III. 01.) rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.)  

a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám 
alatti üresen álló lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e vélemény, kérdés a napirendi pont kapcsán? 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr! Egy gondolatot szeretnék megemlíteni, 
amit megfontolásra javasolnék a tisztelt Képviselő-testületnek. Itt első helyen a Dózsa György 
általános Iskola igazgatója van jelölve, a második helyen pedig Molitóriszné Fajszán Renáta. 
Molitóriszné Fajszán Renáta esetében beteg gyermekről van szó. Megfontolás tárgyává tenném, 
hogy fordítsuk meg a dolgot, tehát Molitóriszné Fajszán Renáta kapná meg ezt a lakást, és 
Szabó Csaba igazgató úr pedig a Jókai utcai ingatlant. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Szerintem pont a nagyobb lakást kapná meg Molitóriszné 
Fajszán Renáta. Mindhárom lakásra beadta a kérelmét. Azt gondolom, hogy szakmai javaslat 
alapján döntött a bizottság így, 
 
Lombos István: Az előterjesztésben az „A” határozati javaslatot támogatja az előterjesztő. Én is 
az „A” változatot támogatnám.  
Volna ezzel kapcsolatban egy kérdésem. Annak idején én felemeltem a szavamat azért, hogy 
elvitték az iskoláinkat állami kezelésbe, és ez igencsak Balassagyarmat város tradíciói ellen 
szólt. Most a tervezet szerint az ingatlanok államosítása is meg fog történni. Állítólag, de 
legalább is a kommunikáció szerint, a vegyes működtetés nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. Én úgy gondolom, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzatának kötelessége 
lenne kijelenteni, hogy ha nem váltotta be a vegyes működtetés az iskolák működtetése 
kapcsán az elvárásokat, akkor ez Balassagyarmat esetében nem Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának hibája, hanem talán a Klebersberg Intézményfenntartónak a hibája. Úgy 
gondolom tehát, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzatának vezetését e tekintetben nem 
érheti kritika.  
A kérdésem az, hogy ha most úgy döntünk, hogy a Balassagyarmati Dózsa György Általános 
Iskola igazgatójának Balassagyarmaton egy ingatlant adunk bérbe, akkor ez jelentheti-e azt, 
hogy idővel majd az állam erre is ráteszi a kezét? Vagy van valami garancia arra, hogy ha a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett iskola alkalmazottja lakást kap 
valamelyik városban, akkor az is az iskola valamilyenszintű kapcsolódása lesz? Én erre felé 
látok tendenciát, és kicsit félek ettől, annak ellenére, hogy Szabó Csaba, a Dózsa György 



Általános Iskola igazgatója remekül irányítja az iskolát. De ezzel együtt úgy gondolom, hogy ha 
akkor, amikor dönteni kellett - nem elsősorban Balassagyarmat Város önkormányzatának - arról, 
hogy ki legyen a Dózsa György Általános Iskola igazgatója, és úgy döntöttünk, hogy egy 
balassagyarmati pedagógus legyen, akkor most ezt a lakást nem biztos, hogy oda kellene adni 
másnak, például Molitóriszné Fajszán Renátának. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A tulajdonjogot nem ruházzuk át egyik esetben sem, tehát a 
város önkormányzatának tulajdonában marad ez a lakás is. Átadjuk, mint szolgálati lakást, mint 
sok más esetben is tenni szoktuk. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ahhoz szólnék hozzá, hogy miért kapta meg az egyik család az 
egyiket, a másik család a másik lakást. Pusztán azért, mert mintegy 50%-kal nagyobb az 
Ipolyjáró úti lakás, magasabb a bérleti díj is, ezért úgy gondoltuk, hogy a magasabb jövedelmű 
család számára jelent kisebb terhet a magasabb bérleti díj kifizetése. 
 
Lombos István: Szó volt róla, hogy az államtól 24 kincstári tulajdonban lévő lakást átvesz a 
város, és rendelkezni fog vele, mint önkormányzati lakás. Ezzel mi a helyzet?  
 
Medvácz Lajos polgármester: Azóta is várjuk, hogy megkapjuk. Az önkormányzat döntött, hogy 
átveszi, de jelen pillanatban még nem kaptuk meg. Folyamatban van az ügy. 
 
A polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az „A” alternatíva 
szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4.A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 

 üresen állólakás hasznosításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 
Ipolyjáró út 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 72 m2 alapterületű 1+3 fél szobás 
összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés céljából, a kötelezően ellátandó 
feladatok ellátása érdekében:  
 
Szabó Csaba (sz: Szabó Csaba; Gyula; 1971.; Kubisik Ilona) munkavállaló részére – 
költségelven – 2016. július 1. napjától kezdődően 2021. június 30. napjáig, ezen belül a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerületénél fennálló 
munkaviszonyáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik. 

 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre: 2016. június 15. 
                  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 

A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 9 ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 
Patvarci u. 20. tetőtér 9. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű 1 szobás összkomfortos 
komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés céljából, a kötelezően ellátandó feladatok ellátása 
érdekében:  
 
dr. Jóna András (sz: Jóna András; Cegléd; 1977; Asztalos Aranka) munkavállaló részére – 
költségelven – 2016. június 1. napjától kezdődően 2021. május 31. napjáig, ezen belül a 
Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló munkaviszonyáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik. 
 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Jókai út 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti üresen álló 

lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 

A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A” alternatíva szerinti  
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2016. (V. 23.) határozata 

a Balassagyarmat, Jókai út 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai 
u. 4. IV. emelet 2. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű 2 szobás összkomfortos komfortfokozatú 
lakást szakember elhelyezés céljából, a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:  
 
Molitóriszné Fajszán Renáta (sz: Fajszán Renáta; Balassagyarmat; 1981.; Veres Piroska) 
munkavállaló részére – költségelven – 2016. július 1. napjától kezdődően 2021. június 30. 
napjáig, ezen belül a Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központnál fennálló 
munkaviszonyáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik. 
 



(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A kiértesítésre: 2016. június 15. 
                  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
3.) Beszámoló a Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 

2015. évi működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán? 

A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az első határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
113/2016.(V.23.) határozata 

a "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és 
Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium 
elnökét értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló 
és közhasznúsági melléklet alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:     Dr. Varga Andrea jegyző 
       dr. Ádám György Ferenc kuratórium elnöke 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
114/2016. (V.23.) határozata 

a "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 
jelentésének elfogadásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért 
’99" Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 
elfogadja. 
 



2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium 
elnökét értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló 
alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:     Dr. Varga Andrea jegyző 
        Deák Sándor Pál kuratórium elnöke  
 
4.) Előterjesztés alapítványok, közalapítványok támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán? 

A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2016.(V.23.) határozata 
a 2016. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi 

támogatások meghatározásáról 
 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a 5/2016. (II.29.) 

önkormányzati rendelet 8. §. (2) bekezdésében biztosított határkörében eljárva - az 
Kulturális Bizottság – javaslata alapján: 

 
a) „PRO STUDIO BBG” Alapítvány „Beszélni nehéz!” Körvezető tanárok 30. Kárpát-
medencei Tábora : 120.000.- Ft 
 
b) „Kicsi Vagyok Én” Alapítvány részére Örökség Kulturális Műhely előadássorozat 
megrendezésére: 400.000.- Ft 
 
c) PRO MUSICA BALASSAGYARMAT Alapítvány III. Térzene Mindenkinek program 
megszervezéséhez: 140.000.- Ft 
 
d) Keresztény Iskoláért Alapítvány Szent Imre napi rendezvények megvalósításához: 
60.000.-Ft 
 
e) Cseperedő Óvodáért Alapítvány Tavaszi ünnepkör a Cseperedő Tagóvodában  
program megrendezéséhez: 40.000.- Ft 
 
f) „BALASSAGYARMAT ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSÉÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY Pannónia 
Motormúzeum állagmegóvása és fejlesztések megvalósításához: 190.000.-Ft 
 
g) Horváth Endre Kiadványi Alapítvány 120 éve szültetett Horváth Endre pénzjegytervező 
grafikusművész népszerűsítésére: 150.000.- Ft 
 
h) Mohácsi József Alapítvány A Balassagyarmati Honismereti Híradó 2015. évi kötetének 
megjelentetésére: 80.000.- Ft 
  



i) Kiss Árpád Nevelési Alapítvány A Kiss Árpád Általános Iskola hagyományainak 
ápolására: 60.000.- Ft 
 
j) Balassagyarmati Kórusalapítvány "30. Zene határok nélkül" Nemzetközi Muzsikustábor, 
Verseny és Művészeti Fesztivál megrendezéséhez 420.000.- Ft 
 
k) Gyermekeinkért Alapítvány Gyermeknapi kavalkád megrendezéséhez 80.000.- Ft 
 
l) Cseperedő Óvodáért Alapítvány Bringás hétpróba- megrendezéséhez: 40.000.- Ft 
összegű támogatást ítél meg. 

 
2)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket 
tájékoztassa, valamint a támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.  

 
Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2015. június 6. 
                 a szerződések megkötése tekintetében 2015. június 30. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  
 
5.) Előterjesztés utca elnevezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: ismerteti az előterjesztést. Pontosítani kellene a határozatban 
azt, hogy a Patakpart úttól Tábor útig terjedő szakaszt nevezzük el Palóc Triatlon útnak. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Lombos István: Ebben a 3 utcában senkit nem érint az utcanévváltozás, mint lakost? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nem érinti a lakosokat. 
 
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
116/2016.(V.23.) határozata 

út elnevezéséről  
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyírjesben, a Nagy-tó 
mellett lévő utcának – mely jelenleg Tópart út – a Patakpart úttól Tábor útig terjedő 
szakaszát Palóc Triatlon útnak nevezi el.  

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

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

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



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2016.(V.23.) h a t á r o z a t a 
utca elnevezéséről  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óváros tér folytatásaként, 

a Zichy és Szabó L. utcák közötti, jelenleg névtelen utcát Reményi Károly utcának nevezi 
el. 

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

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2016.(V.23.) h a t á r o z a t a 
utca elnevezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kandó Kálmán utca és a 

Nyírjesi út közötti névtelen útszakaszt dr. Magyar Pál utcának nevezi el.   
 

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

 Határidő: 2016. május 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.)  
a) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő kft 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán? 

A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

119/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2015. évi beszámolóját. 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a közzététel érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 



 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 Oravecz István, ügyvezető 
 
b) Előterjesztés a Gyarmati Média Nonprofit Közhasznú Kft 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Házy Attilát, a Gyarmati Média Nonprofit Közhasznú Kft 
ügyvezetőjét. A Pénzügyi Bizottságnak van egy kiegészítésre, pontosításra vonatkozó javaslata. 
 
Házy Attila: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
Elírás történt a beszámolóban, a javított anyag már nálam van. Elnézést kérek emiatt, javítottam 
a könyvelést.  Eszerint kérem, hogy döntsenek. 
(A javított beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lombos István: Palik Ferenc, a Pénzügyi Bizottság tagja értesített, hogy a Média Kht 
gazdasági vezetésével megtárgyalta ezt az anomáliát, ami kialakult a Pénzügyi Bizottságnál, a 
Pénzügyi vezetővel írásban megválaszolta a kifogást, és  igazgató úr, hogyha szükséges, akkor 
a képviselők rendelkezésére bocsátja a korrigált anyagot. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Igen, ez annak megfelelően megtörtént. 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr!  
Az anyagban nem találtam, hogy a gyarmati televíziónak szokott olyan bevételi forrása lenni, 
ami országos médiának értékesített anyagból származik? Lehet-e arról tudni, hogy 2015-ben 
milyen eszközbeszerzések történtek, és az idei évre mit terveznek? Az anyag legutolsó oldalán 
van egy olyan rész, hogy a 2016-ra tervezett első fejlesztési elem. Ez mit takar? 
 
Házy Attila: A Gyarmati média Nonprofit kft-nek nincsen országos televíziótól származó 
bevétele. 
A fejlesztés 2015-ben mindössze a karbantartás körüli ügyekre korlátozódott, tekintettel arra, 
hogy a már tavaly is említett, kilátásba helyezett fejlesztések miatt, még nem sikerült abban a 
mederbe terelni a dolgokat, hogy meglépjük a legmodernebb felületeknek a megnyitását, amit 
most szándékosan nem szeretnék konkrétan megnevezni, mert még mindig a fejlesztés 
stádiumában állunk. Addig nem költünk pénzt, míg nem biztos az, hogy milyen irányt érdemes 
venni. Egy példát azért mondanék. Honlapja sincsen a televíziónak. Ez sem véletlen, egy ideig 
volt, egy ideig fenn is voltak a videók a honlapon. Viszont hoztam egy döntést arról, ami egy elvi 
döntés volt, hogy nyilvánvalóan nem érdeke az a televízió csatornának, hogy többen nézzék az 
interneten, mint ahányan a televízióban. És ennek nem abból adódóan van létjogosultsága, 
hogy én fontosabbnak tartom-e a televíziót, mint az online felületet, mert én úgy gondolom, hogy 
ma már elengedhetetlen ennek használata. Ám a kábel hálózat üzemeltetője azt mondta, hogy ő 
számít arra, hogy a helyi televíziók körülbelül 10%-os előfizetői számot generálnak a 
hálózataikon. Ezt azért is merem kimondani, mert ezt maga az Invitelnek a márkaigazgatója 
fejtette ki számomra. Azt nézik igazán jó szemmel, hogyha kevésbé van jelentőségteljes 
vonulata a televízió csatornának az interneten, mert nekik ez fontos.  Ugyanis vannak olyan 
szociálisan is rászorult emberek, vagy olyan előfizetők, akik műholdas csatornák előfizetése 
mellett tartják meg a kábeltévéjüket, csak amiatt, hogy a helyi televíziót nézzék. Ez nekik 
bevételt jelent. Ők is szívesebben szerződnek jobb feltételekkel, a helyi televíziókkal, hogyha 
nem annyira mennek el az online felület irányába. Ebben lesz majd változás már idén ősztől, és 



a fejlesztések ehhez fognak kapcsolódni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen! 
 
A polgármester egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

120/2016.(V.23.) határozata 
a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a GYARMATI MÉDIA 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését a mellékletben 
foglalt tartalommal megtárgyalta és elfogadta. 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 Házy Attila ügyvezető 
 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 2015. évi 

működéséről 
Előterjesztő: Bécsiné Miklecz Marietta igazgató 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Bécsiné Miklecz Mariettát, a Balassagyarmati Gazdasági 
és Műszaki Ellátó Szervezet igazgatóját. Megkérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásos 
anyaghoz. 
 
Bécsiné Miklecz Marietta: Nem, köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e hozzászólás, 
vélemény a napirendi pontra vonatkozóan. 
 
A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2016.(V.23.) határozata 
a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó Központ 2015. évi beszámolójának 

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

foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó 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 30. 
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző 
 
8.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi 

ellátásáról 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Gúth Melindát, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szakmai vezetőjét. Megkérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásos anyaghoz. 
 
Gúth Melinda: Nem kívánok kiegészítést tenni, köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e hozzászólás, 
vélemény a napirendi pontra vonatkozóan. 
 
A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
122/2016. (V.23.) határozata 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2015. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. 
évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
 Határidő: 2016. június 05. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az 

ifjúságot érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően 
folytasson egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály 
társadalmi körülményeivel érintettek.  

 
 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

            dr. Varga Andrea jegyző 
 
9.) Előterjesztés a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására 

irányuló helyi akciócsoport megalakítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán? 

Lombos István: A településfejlesztési operatív programoknak a lehetősége nagyon széles körű. 
Van-e elképzelés a helyi akciócsoportok összetételét illetően, illetve a feladatok 
meghatározására, ami ezeknek a csoportoknak a feladata lesz? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Természetesen igen, de ez egy alulról jövő kezdeményezés. A 
lényege, hogy 3 alappilléren kell állni. Egyrészt van az önkormányzati szektor, ennek a 
művelődési központ, a Városfejlesztő Kft., a hivatal, az önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat és a könyvtár lesz a törzse, a konzorcium vezetője, és nyilván kapcsolatban 
vagyunk civil szervezetekkel és vállalkozásokkal is. Azért nem lettek még megnevezve, mert 
egyrészt nem jött még létre maga az akciócsoport, másrészt arra kell majd figyelni a belépő 
egyesületeknek, civil szervezeteknek, hogy szigorú összeférhetetlenségek vannak a későbbi 
döntéshozataltól. Körülbelül úgy fog működni, mint a LEADER programok vidéken, csak ezek 
kifejezetten városi közösségi kezdeményezések. A pályázat mintegy 30%-ára programokat kell 
végrehajtani, amire majd pályázni lehet. Viszont azok, akik konzorciumi tagok, illetve majd bíráló 
bizottsági tagok lesznek, azok nem pályázhatnak. Ezért kell körültekintően eljárni, és csak a 
döntés után megnevezni azokat a konzorciumi tagokat, akik végül ezt vállalják.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen! 
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 123/2016.(V.23.) határozata 

 a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására 
irányuló helyi akciócsoport megalakításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a balassagyarmati 

központtal létrehozásra kerülő Helyi akciócsoport megalakításáról, konzorciumi 
megállapodás keretében, az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a HACS megalakítását követően 
gondoskodjon annak regisztrációjáról és a szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
10.)  
a) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Gyermeklétszám csökkenés okán van 
szükség erre az átszervezésre. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán? 
 
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, 



melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 124/2016.(V.23.) határozata 

 a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

óvoda átszervezésével kapcsolatban az alábbiakról dönt: 
 
 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 670 főről 600 főre csökken. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Központi óvoda vezetőjét, hogy a 2016/2017-es nevelési évre 

vonatkozó beiratkozás során az 1. pontban megjelölt átszervezésre tekintettel járjon el. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a második határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2016.(V.23.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 

Óvoda 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 31.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
     
b) Előterjesztés óvodai csoportszám meghatározására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán? 
 
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 126/2016.(V.23.) határozata 

 óvodai csoportszám meghatározásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a 
Központi Óvodában, a 2016/2017. nevelési évben indítható csoportok számát az 1. 
melléklet szerint határozza meg.  

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

megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
     
c) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán? 
 
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
127/2016. (V.23.) határozata 

a Központi óvoda házirendjének kiegészítéséről 
 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat 

mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda kiegészített házirendjét. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: intézményvezető 

 
11.) Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e hozzászólás, vélemény a napirendi pont kapcsán? 
 
A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Lombos István képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2016. (V.23.) határozata 

a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint szükséges 

intézkedések megtételéről. 
 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
12.) Előterjesztés a helyi foglalkoztatási paktum létrehozásra 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e hozzászólás, vélemény a napirendi pont kapcsán? 
 
A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Lombos István képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 129/2016.(V.23.) határozata 

 az „M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum létrehozásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az „M2 

Vonzástérség” Helyi foglalkoztatási paktum létrehozását a Nógrád Megyei Integrált Területi 
Programban feltüntetett forrás/indikátor arány figyelembe vételével. 

 
2. A Képviselő-testület indítványozza, hogy az 1. pontban megjelölt paktumban 

konzorciumvezetőként a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, míg konzorciumi 
tagként a Nógrád Megyei Kormányhivatal bevonásra kerüljön. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a paktum létrehozásához, majd a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
13.) Előterjesztés a Városgondnokság gépparkjának fejlesztésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottságnak van módosító 
javaslata, mely a határozati javaslatba beépítésre kerül.  Ez egy logikus dolognak tűnik. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán? 



 
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
(Lombos István képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
130/2016. (V.23.) határozata 

a Városgondnokság gépparkjának fejlesztéséről  
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság (2660 

Balassagyarmat, Óváros tér 15.) használatában lévő géppark fejlesztéséhez hozzájárul és az 
alábbi eszköz beszerzéséről dönt abban az esetben, ha a gépkocsi műszaki állapotára, 
előéletére vonatkozóan a szükséges műszaki tanúsítvány az eladótól, vagy a 
szakszervizből beszerzésre kerül: 

- 1 db VOLVO FM7 – 290 4X2 darus billencs 
A képviselő-testület a beszerzési és üzembe helyezési költségeit figyelembe véve maximum 
bruttó 7.302.500 Ft keretösszeget biztosít és hagy jóvá a 2016. évi költségvetése terhére. 

 
2. A Képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2016.07.01 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 113. sz. alatti Társasház felújításának 

támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Meg lehet tekinteni a videót és a 
képeket a rendőrség honlapján, a police.hu oldalon. Nagy szerencse, hogy nem történt nagyobb 
tragédia. 
Elírás történt az anyagban, mert nem Rákóczi 133., hanem 113. a házszám. Ezt majd a 
határozatban javítani fogjuk. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Lombos István képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
131/2016. (V.23. ) határozata 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 113 sz. alatti Társasház 
felújításának támogatásáról 

 
 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat tárgyát képező 
ügyben - a sürgősségre és a vis maior helyzetre tekintettel - magához vonja a 
Városüzemeltetési Bizottságnak az iparosított technológiával készült lakóingatlanok 
felújításának, energetikai korszerűsítésének támogatásáról szóló 27/2015.(VIII.19.) 
önkormányzati rendeletben biztosított döntési hatáskörét és az alábbi határozatot hozza: 

 
 A képviselő-testület megtárgyalta a Balassagyarmat, Rákóczi u. 113. sz. alatti Társasház 
lépcsőházának és nyílászáróinak felújítására benyújtott pályázatát és azt 1.000.000,- Ft, 
azaz összesen Egymillió forint 00/100 Ft összegben támogatja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Határidő: - Kiértesítésre: 2016. Május 24. 
Felelős: Medvácz Lajos Polgármester  
 

A 15. és 16. napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos 
anyagát a 10/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

K.m.f. 
 

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


