
 
 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június hó 21. napján 
8,30 órától tartott rendkívüli  üléséről. 

 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, 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 
 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a Hivatal dolgozóit.   
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 11 fő van jelen) és azt megnyitja. 
A polgármester megkérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen 
szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásának igénylésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a pályázatok benyújtására vonatkozó határozatok kiegészítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Rákóczi u. 25-27. szám alatti társasházban lakások megszerzésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásának igénylésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Ez azt jelenti, hogy 2016. évben 6 millió Ft-ra pályázhatunk? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Igen. 
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Lombos István: 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 

157/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 
a helyi közösségi közlekedés támogatásának  2016. évi igényléséről 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a helyi 

közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy 
Balassagyarmat Város Önkormányzata: 
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2016. január 1-jétől december 31.-éig folyamatosan 

fenntartja,  
b) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2015. évben 6.000.000,- 

Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá; 
c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás útján a szolgáltatóval a közszolgáltatással 

közvetlenül megbízva kötötte meg. 
 

2) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 

3) A Képviselő-testület a 156/2016.(VI.08.) határozatát visszavonja. 
 
Határidő: 2016. június 22. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
2.) Előterjesztés a pályázatok benyújtására vonatkozó határozatok kiegészítésére 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

158/2016.(VI.21.) 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 megerősítve korábbi döntését, 
pályázatot nyújt be a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázati felhívásra 26.666.666,- forint összegben, 
75%-os támogatási intenzitással, 6.666.667,- forint saját forrás biztosítása mellett a Szent Erzsébet 
Idősek Otthon fejlesztése érdekében. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglaltak 

ismeretében és feltételek szerint gondoskodjon a pályázat folyó státuszának nyomon követéséről és 
annak felügyeletéről, a kapcsolódó következő lépések megvalósításáról. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

159/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 
a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra 28.514.940,- forint összegben, 
65%-os támogatottsággal, 9.980.229,- forint saját forrás biztosítása mellett pályázat kerüljön 
benyújtásra a forgalmas útszakaszok szakmai szempontból legrosszabb állapotú járdaszakaszainak 
felújítása és fejlesztésének megvalósítása érdekében. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglaltak 

ismeretében és feltételek szerint gondoskodjon a pályázat folyó státuszának nyomon követéséről és 
annak felügyeletéről, a kapcsolódó következő lépések megvalósításáról. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Rákóczi u. 25-27. szám alatti társasházban lakások megszerzésére 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

160/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 
a Rákóczi u. 27. fsz.1. szám alatti ingatlan csere útján történő megszerzéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elcseréli a tulajdonában álló 

Balassagyarmat, Rákóczi u. 96. A 2/3, komfortos komfortfokozatú, 49m2-es, 1,5 szobás ingatlant az 
Oláh Gábor (1974. Hugyag, Jókai u. 15. szám alatti lakos) 1/1 arányú tulajdonában álló 1582/A/1 hrsz-
ú, Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. szám alatti fsz. 1. számú ingatlannal. A képviselő-testület a két 
ingatlant egyenértékűnek tekinti. 
  

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 
a Rákóczi u. 27. fsz.4. szám alatti ingatlan megszerzéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Baranyi Jenő és 

Baranyi Jenőné ½ - ½ arányú tulajdonában álló Balassagyarmat, Rákóczi u. 27. fsz.4. 1582/A/4 hrsz-ú, 
49m2-es ingatlanát az alábbi feltételekkel: 
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- az ingatlan vételára – az önkormányzat felé fennálló tartozáson felül – 3 millió forint, mely 
összegért az önkormányzat tehermentes tulajdonjogot szerez.  

- a vételárból Baranyi Jenő részére 1 éves időtartamra bérleti díjat fizetnek ki az eladók, a 
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz  lakás bérleti jogának megszerzése érdekében 

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

szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

162/2016.(VI.21.) h a t á r o z a t a 
a Rákóczi u. 27. 1.em. 9. szám alatti ingatlan csere útján történő megszerzéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elcseréli útján a ½ Cserháti Tamás 

(1958.) és ½ Oczot Ottó (1968. Bgy, Hunyadi u. 2 B l.ház 2. em. 6) tulajdonában álló Balassagyarmat, 
Rákóczi u. 27.  1.em. 9.. 1582/A/9 hrsz-ú ingatlanát az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló 
Balassagyarmat, Szent Imre 1/A Te.1., komfortos komfortfokozatú, 49m2-es, 1,5 szobás ingatlant. A 
képviselő-testület a két ingatlant egyenértékűnek tekinti. 
 

2. A képviselő-testület Cserháti Tamás részére – az előterjesztésben foglalt feltételekkel – bérleti jogot 
biztosít a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 3. ép. 1 4/3 szám alatti, komfortos komfortfokozatú 48m2-es 
ingatlanban. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szükséges 

szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a képviselőknek a részvételt és 8.45 órakor bezárja az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


