
 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus hó 29. 
napján 8,30 órától tartott rendkívüli  üléséről. 

 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Dobrocsi Lénárd, Huszár Péter, Lombos István, Orosz 

Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, 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 10 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 10 igen 
szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetésére és a 

megszüntető megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetésére és a 

megszüntető megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

181/2016.(VIII.29.)     h a t á r o z a t a 
a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről, 

a megszüntető megállapodás jóváhagyásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Ipoly 
Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás (székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. szám) 
megszüntetését a határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételekkel elfogadja, azzal 
egyetért.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetésről szóló, mellékletnek megfelelő 
tartalmú megállapodás aláírására. 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Tudjuk már a TAO támogatás összegét? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Még nem. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2016.(VIII.29.)     h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 millió forint összegben 

visszatérítendő támogatást biztosít a Balassagyarmati Kábel Sportegyesületnek, az alábbi feltételek 
szerint: 
 
- a szerződés megkötésének határideje: 2016. augusztus 31. 
- a támogatási összeg a szerződéskötést követően az alábbi ütemezés szerint kerül átutalásra 

2016. augusztus 31-ig   3.000.000.- Ft 
2016. október 1-ig   3.000.000.- Ft 
2016. november 1-ig   3.000.000.- Ft 
2016. december 1-ig   1.000.000.- Ft 

 - a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2016. december 31. napjáig esedékes. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
3.) Előterjesztés pályázatok benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
183/2016.(VIII.29.)   h a t á r o z a t a 

az EFOP-3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése tárgyú  
pályázat benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az EFOP-3.2.9 - 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése felhívásra maximum 40 millió forint 
összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a balassagyarmati Gamesz 
Családsegítő Központja által, az Önkormányzat támogatásával, a fejlesztés céljával összhangban 
lévő tevékenységének 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 szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

184/2016.(VIII.29.) h a t á r o z a t a 
az EFOP- 3.3.2-16 a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat  

benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az EFOP- 3.3.2-
16 a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú pályázati felhívásra maximum 30 
millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központ közreműködésével megvalósítandó a köznevelést szolgáló fejlesztés 
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 szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2016.(VIII.29.)    h a t á r o z a t a 
az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Palóc Vidék 
Fejlesztéséért Egyesületet, valamint a balassagyarmati Mozgáskorlátozottak Egyesületét, hogy az 
EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével tárgyú 
pályázaton részt vegyen. 
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2. 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 a napirend után megköszöni a képviselőknek a részvételt, a munkát és 8.45 
órakor bezárja az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


