
 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

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

 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Huszár Péter, Lombos 

István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Szedlák Sándor és Zolnyánszki 
Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
     Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a Hivatal dolgozóit.   
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 9 fő van jelen, Siket Béla és Dobrocsi Lénárd 
távolmaradását előre jelezte) 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 9 igen 
szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a „Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat 

város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatban 
foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint” tárgyú 
szerződés megvalósításához kapcsolódóan felmerült, alapprojekttel összefüggő ivóvíz hálózati 
rekonstrukció építési beruházása vállalkozási szerződés alapján, a FIDIC Piros Könyv szerint  tárgyú 
vállalkozási szerződés módosítására      Zárt ülés 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány által a települési önkormányzatok számára az 
„UNICEF Gyerekbarát Település” cím elnyeréséért hirdetett pályázattal kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétellel kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés egyes TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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5.) Előterjesztés testvér-települési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
  

6.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
N a p i r e n d: 
 
Az 1. napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melynek anyagát a 14/A. számú  
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
2.) Előterjesztés az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány által a települési önkormányzatok 

számára az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím elnyeréséért hirdetett pályázattal 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 
az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím elnyerésére irányuló 

pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az „UNICEF 
Gyerekbarát Település” cím elnyerésére irányuló pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra. 
 

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. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétellel 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: Kiegészítésem van, illetve tennék egy javaslatot is az előterjesztéshez. Két 
hete írta ki a pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportparkok 
létrehozására. A sportparkok létrehozása 100 %-os támogatottságú. 5 ilyen sportparkra pályázhatunk a 
lakosságszámunk alapján. A futópályákra, amik 1.20 m szélesek, 50 % önerővel kell pályázni. Nagyon 
sok szigorítás van a pályázatban, pl. külön helyrajzi számon kell lenniük és azokon a területeken más 
pályázat és más fejlesztés nem hajtható végre, ezért – mert más pályázatok prioritást élveztek – még nem 
döntöttünk arról, hogy melyik legyen az az öt pont, ahol ezek a parkok létesítve lesznek, nyilván 
arányosan a városban elosztva.  Mivel a következő napirend, a zöld pályázat érinteni fogja a teljes Ipoly 
parti szakaszt, ezért ott nem lesz. Arra gondoltunk, hogy a Nyírjesben, a D-i városrészben kettő és az É-i 
városrészben is kettő. Ezekben mindenféle izomcsoportokat megmozgató elemek megtalálhatók lesznek. 
Ezt ők választják ki, különböző m2-eseket lehet igényelni, a területtől függ.  
Futópályára viszont – több sportemberrel is egyeztetve – nincs olyan területünk, ahol 400 métert le 
tudnánk rakni, illetve van, de oda meg minek. Éppen ezért, polgármester úrral egyeztetve, az „A” 
alternatívát javasoljuk elfogadni, vagyis 1 db futópálya építésére pályázunk, hogy legyen önerő is. Talán 
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előnyt jelent, ha egy önkormányzat önerőt is vállal, tehát olyan beruházási eleme is van a pályázatnak, 
amely önerő köteles.  
 
Lombos István: Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a Nagyligeti Sporttelepet gyakorlatilag 
megszüntettük a döntésünkkel. A sporttörvény pedig kimondja, hogy labdarúgó célokra használt területet 
megszüntetni csak akkor lehet, ha helyette újabb épül. A futópályáról jutott eszembe, hogy annak idején 
az atlétikai pálya kapcsán is felmerült a pótlás. Ott mi a helyzet?  
 
Csach Gábor alpolgármester: Addig nem fog megszűnni, amíg az új meg nem épül. Meg van a helye a 
rekortán pályánál, ott még zajlanak az egyeztetések. 
Ha jövőre elnyerjük az iparfejlesztési pályázatot, megcsináljuk a beruházást, az egyébként csak 
infrastrukturális beruházást jelent, és rögtön jön egy bérlő is, akkor fog megszűnni. 
A football ki fog onnan vonulni, a működési költségek lemennek arról a területről, de atlétikai versenyeket, 
diákolimpiát azt addig lehet tartani. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
az „A” alternatívával, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
    

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre irányuló pályázat benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló pályázati felhívásra pályázat kerüljön 
benyújtásra, 5 sportpálya,  
valamint 1 darab 200 méteres futópálya építésére maximum bruttó 4,5 millió forintos önkormányzati 
önerő biztosításával. 
 

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. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés egyes TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Csach Gábor alpolgármester: Röviden kiegészíteném az előterjesztést, mert a határozati javaslatba 
egyelőre a pályázati lehetőségeket tettük bele. 
A piac, konyhai pályázatnál úgy látszik, hogy a konyhára tudunk pályázni. A konyhák közül is a Kollégium 
és a Szociális Otthon konyháját tudjuk fejleszteni, mert van egy arányszám előírás, hogy az óvodai, 
bölcsődei étkeztetés nem haladhatja meg az adott konyhán az 50 %-ot, és a Tankonyhán ez meghaladja. 
A Tankonyhán most zajlik egy beruházás, elég szép „bombázás” zajlik ott, a szennyvízrendszer 
helyreállítása többek között.  
Ez egy viszonylag kisebb, 40-50 milliós beruházás. 
A zöldberuházás viszont egy 1 milliárdos pályázat. A munkacíme, „A balassagyarmati csiga”. Az Ipoly 
parti szakasza a buszpályaudvartól egészen az Ady kereszteződésig, illetve a strandig, mert magába 
foglalja a holtág rendbetételét is, a strandtól a Ligeti sétányig, Kecske-liget, 16-os Honvéd utca és a Palóc 
liget. Így alakul ki ez a csigaforma. Ez az egyik rész, ezeknek a zöldterületeknek a felújítása. A másik 
része az É-i bicikliút, az Ady körforgalomtól a buszpályaudvarig tartó bicikliút, illetve ha belefér, akkor a 
Ligeti sétányon a vasútállomástól a bicikliút. És van egy harmadik eleme is, amiben gazdasági és 
közösségi célú intézményeket is fel lehet újítani. Itt szintén zajlik a felmérés, hogy mely üzlethelyiségeket 
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lehetne felújítani, illetve valamilyen szinten a mozit is. Még nem dőlt el, hogy milyen arányszámok 
legyenek.  
Egy nagyjából 600-700 milliós beruházási összegről van szó, amit erre a három területre kell szétosztani. 
Nyilván a bicikliút és zöldterület prioritást élvez.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez egy nagy projekt lenne, ha sikerülne.  
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 
a Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-15 kódszámú pályázat benyújtásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Helyi 

gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-15 kódszámú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra. 
 

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. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 
a Zöld város fejlesztése TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat benyújtásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Zöld város 

fejlesztése TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra. 
 

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. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
5.) Előterjesztés testvér-települési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Szlovákiában van Golianovo, magyarul Lapásgyarmat. Már régóta van 
kapcsolatunk velük, szimpatikus kis település. Azt gondolom, Gyarmatok fogjunk össze. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
173/2016.(VII.21.)     h a t á r o z a t a 

a szlovákiai Golianovo (LAPÁSGYARMAT) községgel testvér-települési 
együttműködési megállapodás megkötésére 

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

tartalommal elfogadja a szlovákiai Golianovo (LAPÁSGYARMAT) községgel megkötésre kerülő 
testvér-települési együttműködési megállapodást. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testvér-települési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
  
6.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István: Igazgató úrnak van helyettese? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nincs nevesítve. 
 
Lombos István: Tehát nincs kinevezett helyettese. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nincs. 
 
Szedlák Sándor: Ezért történik egyedileg, megbízás alapján a helyettesítés. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Egy 13 fős intézményről van szó. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2016.(VII.21.)  h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési 

Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„9. A vezető helyettesítésének rendje 
Az igazgatót távolléte esetén a munkaköri leírásában megjelölt dolgozó helyettesíti, akinek 
jogköre a munkáltatói jogok –  kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség, fegyelmei eljárás 
– gyakorlására nem terjed ki. Az igazgató – távolléte esetére – egyes konkrét ügycsoportok 
elvégzésére eseti megbízást is adhat. 
Abban az esetben, ha az igazgató felmentési idejének munkavégzés alóli felmentési szakaszát 
tölti, a helyettesítéssel megbízott dolgozó a munkáltatói jogokat is gyakorolhatja.” 
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2. A Képviselő-testület felkéri az Intézmény Igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Nagyházi Béla igazgató 
Határidő: 2016. július 29. 

 
Napirend után: 
 
Lombos István: Csak egy kérdésem lenne, az uszodaépítés hogy áll? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Kértünk hivatalos nyilatkozatot, a kivitelező tett is egy kb. 6 soros 
nyilatkozatot. Ami előnye van az egyenterveknek, az a hátrányuk is. A helyi talajviszonyok szempontjából 
a statikai rendszer a medencének, a cölöpözés a kivitelező szerint nem elég jó, statikailag nem megfelelő. 
A talajvíz miatt, magas a talajvíz, ráadásul egyenetlen, tehát az uszoda területén is többféle 
vízmagasságokat mértek. Nem vagyok szakember, csak azt tudom elmondani, amit ők mondtak. 
Szerintük nemcsak az érdekes, hogy a benne lévő vizet elbírja az uszoda statikai szerkezete, hanem, 
amikor évente kétszer leeresztik, akkor a talajvíz-nyomásnak az ellenhatását is el kell, hogy tudja viselni.  
A kivitelező szerint mélyebb alapokat kell csinálni.  
Már jóváhagyták a terveket, az épület tervezője elfogadta az érvelést, így az áttervezés és a módosítás 
van folyamatban. 
 
Szedlák Sándor: Magyarul nagyobb alapot kell készíteni. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Inkább úgy mondanám, statikailag erősebbet.  
 
Lombos István: Ez gondolom, befolyásolja a finanszírozási összeget is. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ezt nem tudom. A költségvetésben van 2 % tartalék, a szerződés 10 %-ig 
engedélyez pótmunkát. Majd kiderül, a részleteket még nem tudjuk. Hála Istennek, nem a mi problémánk.  
 
Lombos István: Ez befolyásolja valamilyen szinten a befejezési határidőt? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Nyilván. Egyébként élő kamera-kapcsolat van, ezeknek a beruházásoknak 
feltétele, hogy online kamera mutassa az építkezést.  
 
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a képviselőknek a részvételt és 9.00 órakor bezárja az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


