
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november hó 17. napján 8.30 

órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas János, 

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 10 fő van jelen, Siket Béla távolmaradását, Csach Gábor 
alpolgármester késését előre jelezte) és azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek javaslata?  
 
Dobrocsi Lénárd: Tisztelt Képviselő-testület! Napirend után kérdést szeretnék feltenni a Városüzemeltetési Kft-vel 
kapcsolatosan.  
 
Egyéb javaslat nem lévén, a Polgármester szavazásra bocsátja Dobrocsi Lénárd képviselő úr kérését, mely szerint 
kérdést kíván feltenni napirend után, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen 
szavazattal elfogadott 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
 
1.) Előterjesztés a Madách Imre Kollégium intézményvezetői megbízásának véleményezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés az INTERREG SK-HU (Kalandozások ősök, hősök és legendák nyomán) pályázat benyújtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés az I. világháborús hadisírok rendbehozatalára vonatkozó pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés a Madách Imre Kollégium intézményvezetői megbízásának véleményezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati 
Tankerületének Igazgatója kéréssel fordult felénk – bár már nem tartoznak hozzánk az iskolák. A Madách Imre 
Kollégium Igazgatójának a megbízatása 2017-ben lejár, de a jövőbeni sikeres együttműködés érdekében a KLIK 
továbbra is szeretné az önkormányzat véleményét kérni a köznevelési intézmény vezetője második ciklusának 
megbízásával összefüggő döntés előtt. A fenntartó kérése, hogy amennyiben az Önkormányzat véleményt kíván 
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nyilvánítani az intézményvezető további megbízásával kapcsolatban, azt írásos formában legkésőbb 2016. november 
18-ig juttassa el hozzá.  
Az Önkormányzatnak jó a kapcsolata az Igazgató úrral, a kollégiummal. 
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Lombos István: Két kérdésem van. Az egyik, hogy Igazgató úr kapott-e meghívást erre a rendkívüli testületi ülésre? 
A másik pedig, ugye tudvalévő, hogy január elsejétől az oktatási intézmények átkerülnek állami fenntartásba. Ez 
nekünk eddig éves szinten kb. 150 millió Ft-ba került. Az intézmények átkerülése után ennek a 150 millió Ft-nak mi 
lesz a sorsa? Szabad felhasználású költségvetési önálló bevételként szerepel-e, vagy pedig ezt a pénzt nekünk oda 
kell adni a fenntartáshoz? Van-e erről információ? 
 
(Csach Gábor alpolgármester úr megérkezett.) 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az első kérdésre a válasz, Igazgató úr nem kapott meghívást 
erre a rendkívüli ülésre, azért, mert egyelőre Ő az egyetlen pályázó, Ő mindenképpen szeretné tovább folytatni a 
munkáját és a tantestület is támogatja őt. Minden, a részünkre megküldött anyagot továbbítottunk Önök felé, nem volt 
pályázat, vagy egy új, benyújtott szakmai program, ezért ítéltük meg úgy, hogy lényegében csak azt tudná elmondani 
Igazgató úr is, hogy az eddigi munkáját szeretné folytatni ugyanilyen formában, ezért döntöttünk úgy, hogy nem kap 
meghívást.  
A KLIK-hez január elsejével átkerülő intézményekről pedig annyit, hogy a novemberi rendes ülésen, tehát a 24-i 
ülésen ez napirendre fog kerülni, mivel a KLIK-kel nekünk szerződést kell kötnünk az átkerülő intézmények 
tekintetében. Azon az ülésen részletesen fogja tudni tárgyalni a Képviselő-testület. 
Azok a nem pedagógus dolgozók, akik eddig a GAMESZ állományában voltak, ők jelentős létszámban, majdnem 
mindenki ezen a területen, átkerül a KLIK-hez, tehát nem keletkezik bérfizetési kötelezettségünk ezeknél a 
személyeknél, így ezt az összeget nem erre kell fordítanunk a továbbiakban.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Annyival egészíteném ki a Jegyző asszony által elmondottakat, hogy azért nem hívtuk 
meg Igazgató urat, mert ez éppen arról szól, hogy amennyiben a KLIK, az Önkormányzat és a Tantestület 2/3-a is 
támogatja második ciklusban is az Igazgató urat, akkor nem írnak ki pályázatot. Tehát ha most lesz egy ilyen döntés 
és majd a foglalkoztatotti közösség is egyöntetűen mellette áll ki, akkor nem is lesz pályázat.  
 
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 
230/2016.(XI.17.)     h a t á r o z a t a 

a Madách Imre Kollégium intézményvezetői megbízásának véleményezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a balassagyarmati Madách 
Imre Kollégium köznevelési intézmény vezetésére – második ciklusban – Magyar Zoltán kapjon megbízást. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről az érintetteket értesítse és 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2016. november 18. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés az INTERREG SK-HU (Kalandozások ősök, hősök és legendák nyomán) pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
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 

231/2016.(XI.17.)     h a t á r o z a t a 
INTERREG SK-HU (Kalandozások ősök, hősök és legendák nyomán) pályázat 

benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás 

főpartnersége mellett jóváhagyja az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében 
„Kalandozások ősök, hősök és legendák nyomán – avagy az Ipoly-Garam menti régió természeti, kulturális és 
történelmi értékeinek fejlesztése – Adventures ont he wake of forefathers, heros and legends – or doing joint 
development of the Ipoly/Ipel-Garam/Hron region’s natural, cultural and historical endowments” címmel benyújtott 
pályázatot. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez és megvalósításához szükséges önerőt, 6111,88 EUR-t, azaz 
309,95 HUF/EUR árfolyamon számolva 1.894.377.- Ft-ot 2016. évi, 2017. évi, 2018. és 2019. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés az I. világháborús hadisírok rendbehozatalára vonatkozó pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. A Honvédelmi Minisztérium Kegyeleti Főosztályának 
a hadisír gondozó részlege elég komoly munkát végzett a hősök temetőjében, de sajnos nem fejezték be a munkákat. 
Ezt kellene folytatni. Most van ez a pályázati lehetőség, ezt szeretnénk kihasználni. Elindult az önkormányzati 
temetőnek is egyfajta földmunkája, a sírokat exhumálták, a csontokat egy helyre rakták, amit megjelöltek egy nagy 
kereszttel. Ami a hősök temetőjét illeti, úgy döntött a Minisztérium részlege, hogy a keresztekre nem írják fel a 
neveket, hanem az ismert neveket két táblára felírják és a helyrehozott emlékmű mellett el lesz helyezve. Kérdés, 
vélemény az anyaggal kapcsolatosan? 
 
Dobrocsi Lénárd: Nekem csak egy kérdésem van. Milyen munkálatok vannak tervbe véve?  
 
Medvácz Lajos polgármester: Elég részletesen le van írva az előterjesztésben. Egyrészt kutat kellene fúrni, a 
locsolást meg kellene oldani. 
 
Lombos István: Összességében mekkora pénzről van szó? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Számításaink szerint max. 6 millió Ft-ra tudunk pályázni. A sírokra már nem tudunk, 
mert azok rendbe vannak téve. Csak a hősi temető területén belülre lehet pályázatot benyújtani, más I. világháborús 
emlékhelyre ebben a pályázatban nem lehet.  
 
Lombos István: Csak azért kérdeztem, mert a határozati javaslatban nincs meghatározva az összeg. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Azért, mert 100 % a támogatás intenzitása, tehát nem igényel önerőt, de ahogy 
mondtam, max. 6 millió Ft-ra tudunk pályázni.  
 
Pulay László: Csak egy rövid megjegyzésem van. Ami pénzt csak lehet, ki kell hozni ebből a pályázatból. Tudjuk, 
hogy rengeteg dél-európai áldozat van itt eltemetve, azokkal az államokkal is fel kellene venni a kapcsolatot. 
Megjegyezném még, hogy a temető rendbetételét a Civitas Fortissima Kör már elkezdte kb. öt éve. Azóta 
folyamatosan gondozzuk. Csak hogy tudjon róla a Képviselő-testület is. 
 
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 

232/2016.(XI.17.)     h a t á r o z a t a 
Az I. világháborús hadisírok rendbehozatalára vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum (HM HIM) által – a Magyarországos fellelhető első világháborús hadisírok rendbehozata tárgyában – 
közzétett pályázati felhívásra, 100 %-os pályázati támogatási intenzitás mellett. 
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2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. november 18. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
Napirend után: 
 
Medvácz Lajos polgármester: Napirend után megadom a szót Dobrocsi képviselő úrnak, tegye fel kérdését. 
 
Dobrocsi Lénárd: A kérdésem arra irányul, hogy mikor költözik ki a Szügyi útra a Városüzemeltetési Kft? Az Ipoly 
mellett fekvő szemétlerakó is költözik, illetve a további sorsa hogy alakul? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Megkapta a Szügyi út 65. a használatbavételi engedélyt. Az előző testületi ülésén 
döntött a Testület, hogy az ingatlant a Városüzemeltetési Kft használatába adjuk. A szerződés aláírása megtörtént.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Innentől meg is indult a telephely engedélyezési eljárás, amint engedélyt kap, abban a 
pillanatban költözhetnek. Ezek el szoktak tartani 1-2 hónapig. A hulladékkezelési tevékenység egy külön eljárás, az 
lehet, hogy tovább is eltart. Mi azt szeretnénk, ha jövő tavaszra realizálódna. Sajnos ez se rajtunk fog múlni, a 
használatbavételi engedély is a Tűzoltóságon és egyéb szakhatósági szervek észrevételei miatt húzódott idáig.    
 
Reznicsek Ferencné: A hátsó részen, a garázsoknál az áramellátás rendben van? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Azt majd a Kft megoldja, az már nem olyan nagy volumenű beruházás. 
Több lépcsőben fognak költözni, valószínű, hogy a gépkarbantartó üzemegység fog utoljára átmenni az új helyre.  
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a választ. 
 
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a képviselőknek az aktív részvételt, a munkát és 9.00 órakor bezárja az 
ülést. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


