
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március hó 30. napján 
14.00 órától tartott üléséről. 

 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas 

János, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és 
Szedlák Sándor képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
     Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
Mega György osztályvezető 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város 
polgárait.  
Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények vezetői, akik az ülésen 
megjelentek. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 10 fő van jelen, Orosz 
Bernadett és Zolnyánszki Zsolt távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek javaslata?  
 
Dobrocsi Lénárd: Napirend előtt kérdést szeretnék feltenni kamera és útjelző táblák ügyében. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Tekintettel a jelenlévő vendégekre, a meghívó szerinti napirendi pontok 
sorrendjének módosítására tennék javaslatot: A meghívó szerinti 9. napirendet javaslom elsőként 
megtárgyalásra, másodikként az 1. napirendet, harmadikként pedig a 22. számú napirendet.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a napirend előtti felszólalásra vonatkozó kérést, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja Csach Gábor alpolgármesternek a sorrendre vonatkozó javaslatát, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított  napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 
igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés Városkártya Programhoz való csatlakozásra 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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2.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége, valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak jóváhagyására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés kedvezményes mikrohitel biztosításának támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016.(VI.10.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a helyi értékvédelemről szóló 26/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a „Balassagyarmat” és a „Civitas Fortissima” név felvételéről és használatáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Beszámoló a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Beszámoló a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Házirendjének jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Tájékoztató az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogramról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

13.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Lakásügyek 
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezésére  
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezésére  
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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16.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő használaton kívüli 
ingatlanok 2017. évi gyommentesítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17.) Előterjesztés a Kulturális Bizottság beszámolója a 2016. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított 
összeg felhasználásról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke 
 

18.) Előterjesztés Balassagyarmat város 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

19.) Előterjesztés Termelői Közösség létrehozására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

20.) Előterjesztés intézményi térítési díj megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

21.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

22.) Előterjesztés társulási egyezmény jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

23.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthonában ellátottakkal kötendő megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatja mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy Bacsúr Sándor művésztanár, nyugalmazott iskolaigazgató 2017. március 19-én, életének 
81. évében eltávozott közülünk. Röviden ismerteti életútját. Emlékét megőrizzük. A Képviselő-testület egy 
perces néma felállással tiszteleg az elhunyt előtt. 
 
Elmondja továbbá, hogy Orosz Bernadett képviselőasszony március 24-én életet adott második 
gyermekének, Orosz Lucának. A Képviselő-testület nevében nagy örömmel gratulál a kisbabához, az 
édesanyának erőt, illetve mindkettőjüknek jó egészséget kívánva. 
 
Március 15.-e alkalmából Dr. Fazekas Sándor Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Dr. Barna 
Róbertnek, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálya járási főállatorvosának, több évtizedes, az állategészségügy szolgálatában 
végzett kimagasló szakmai és közösségi tevékenysége elismeréseként. Ismerteti a kitüntetett életútját, 
gratulál az állami elismeréshez.  
 
Ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, illetve tájékoztat a 
kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).  
 
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: Megadom a szót Dobrocsi Lénárd képviselő úrnak. Kérem, tegye fel 
napirend előtti kérdését. 
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Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Első kérdésem, hogy 
hol tart a városban a térfigyelő rendszer kiépítése? Nagyjából mikorra várható ennek a végleges 
telepítése, illetve beüzemelése? A másik kérdésem: a Canada üzletháznál ki lett helyezve egy tábla, ami 
tiltja a behajtást. Ha jól olvastam, csak az ott dolgozóknak van lehetőségük behajtani. Állampolgárok, akik 
mégis betévednek ide, milyen retorzióra számíthatnak? Köszönöm szépen. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A térfigyelő kamerarendszer jelen pillanatban tervezés alatt áll. A város 
különböző pontjain lévő kamerákat már nem az ún. zsinóros rendszer köti össze, rádióhullámokkal 
közvetítik a képeket, ezért úgymond át kell lőni ezeket az információkat. A magaslati pontoknak a 
kiépítése történik most – ez természetesen tervezési folyamat is – azért, hogy a Városházán rögzíteni 
tudjuk ezeket a képeket. Én azt gondolom, hamarosan sor kerül a kamerák üzembe helyezésére.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Kolléganőnk, Teplánszkiné Vetró Szilvia az ügyintézője a kamerarendszer 
kiépítési feladatnak. Minden egyes olyan iIngatlantulajdonossal, ahol kamera lesz felszerelve, felvette a 
kapcsolatot, és a szerződés aláírása van folyamatban. Minden egyes ingatlantulajdonos ugyanis bizonyos 
feltételeket támasztott ahhoz, hogy az ő területén kamera legyen elhelyezve. Általában külön oszlopot, 
illetve a használt villamos-energia megfizetését kérik. Ezeknek a szerződéseknek az aláírása van 
folyamatban. Teplánszkiné meg tudja mondani már azt is, hogy kivel, milyen fázisban áll a szerződés 
aláírása, illetve, hogy pontosan hol helyezkednének el ezek a kamerák. 
 
Fazekas János: Köszönöm a szót. Azért érzem magam autentikus véleménynyilvánítónak a Canada 
üzletház parkolójával összefüggésben, mert mindamellett, hogy tulajdonosi részem van ott, ott van több 
vállalkozásom telephelye, ráadásul 2006-tól én vagyok a közös képviselő. Ezért, ha megengedi Képviselő 
úr, én válaszolnék a feltett kérdésre. A történet röviden arról szól, hogy ez az egész udvar osztatlan közös 
tulajdonban, magánkézben van és egy barterszerződés keretében az önkormányzatnak átadott a 
tulajdonosi közösség egy 712 m2-es területet, amely azt a célt szolgálta, hogy összekösse a rendőrség 
felőli, Deák F. utcai bejáratot az Egészségház melletti bejárattal, és mint egy „surranó pályát” biztosított 
egy most már leaszfaltozott úton keresztül a főteret elkerülendő. De a társasház 7 tulajdonosi 
közösségében az elmúlt időszakban olyan változások történtek, amelyek következtében megnövekedett a 
parkoló igény a saját tulajdonú udvarban. Ez azt jelenti, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
költözött a II. emeletre, és az autóigény oly mértékben megnövekedett, hogy az udvar befogadó 
kapacitása már arra sem elegendő, hogy a saját autóinkat tudjuk fogadni. Okkal, ezért úgy döntött a 
lakóközösség, hogy megpróbál valamifajta, a beléptetéssel összefüggő szigorítást eszközölni, ezért van a 
jelenlegi állapot. Abban az esetben, ha ez nem válik be, akkor vagyunk kénytelenek a saját, 
hangsúlyozom, a saját magántulajdonunkat sorompóval elzárni és csak azokat beengedni, akiknek abban 
illetősége van. Köszönöm szépen. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Csak egy mondatot fűznék hozzá ehhez a témához. Zajlik az ÉMÁSZ-szal 
az épület mögött lévő, a volt buszpályaudvar trafóházának megszerzésével kapcsolatos ügy. Nagyon 
nehéz az ÉMÁSZ-szal egyezkedni, ezért úgy gondolom, hogy most nem fogjuk kivárni ennek az épületnek 
a lebontását. Valószínűleg az idei évben a régi buszpályaudvart elbontjuk azért, hogy többek között az 
említett probléma miatt is, a parkolóhelyek számát növeljük a belvárosban. 
 
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr. Ha már tárgyaljuk ezt a témát, amit Képviselő úr 
feltett kérdésként, csak hozzátenném, hogy a városban a parkolóhelyek száma nem nőtt arányosan a 
gépkocsipark növekedésével. Nagyon nagy problémát jelent a parkolóhelyeknek a hiánya, ráadásul, a 
Rendelőintézet melletti parkolót a Kórház fizető parkolóvá kívánja átalakítani. Nem tudom, mennyire 
ismerős a jelenlévők előtt ez. Tehát, azok, akiknek eddig ott valamilyen ok miatt parkolási igényük volt, 
azok ott nem fognak tudni parkolni. Valahol a városban kell parkolni, és gyalog kell megközelíteni a 
Kórházat, illetve a Rendelő-intézetet. Innentől kezdve számítani lehet arra, hogy a belvárosban vagy a 
belváros szélén egyre nagyobb parkolási igény fog megjelenni, mert a Kórház területén lévő 
parkolóhelyek gyakorlatilag meg fognak szűnni és csak fizető parkoló lesz, illetve csak a Kórház 
dolgozóinak lesz kötelezettség nélküli bejárása. Köszönöm. 
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Medvácz Lajos polgármester: Át kell majd gondolnunk ezeket a dolgokat. 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm szépen a válaszokat. 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés Városkártya Programhoz való csatlakozásra 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent szakembereket. Először a 
programnak, a városkártyának a rövid bemutatása történik meg. Utána lehet kérdéseket feltenni. Minden 
képviselőtársam megkapta a „Fizetési Pont” című prezentációs anyagot, kiadványt, ezt fogják most 
bemutatni nekünk a megjelent szakemberek.  
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Nagy tisztelettel köszöntöm Polgármester Urat, a Képviselő-
testület Tagjait, a megjelent vendégeket és a tévénézőket. Lengyel László vagyok, az Országos Fizetési 
Szolgáltató Zrt. városkártya programfelelőse. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy én hozhattam el 
Önöknek a városkártyát bemutatásra. 
Elmondja, mi a városkártya, hogy országunkban erre vonatkozóan már voltak, illetve jelenleg is zajlanak 
próbálkozások városkártya program elindításában. Röviden ismerteti a prezentációt, a közvélemény- 
kutatás eredményét.  
Elmondja többek között, hogy mind Magyarországon, mind Közép-Európában ez egy egyedülálló 
program. Az Európai Unió fejlettebb országaiban működik már hasonló program. Ez a kártya előnyöket 
biztosít mind a lakosság, mind az önkormányzat, mind pedig a helyi kereskedők számára. Ebbe a 
kártyába be van építve egy 18 Mbyte memóriával rendelkező chip, amire korlátlanul lehet ráírni adatokat, 
és tárolni ezeket rajta. Ez a kártya teljes körű MasterCard tagsággal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy 
nemcsak Balassagyarmaton, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon lehet használni, mint 
fizetési kártyát. El van látva PayPass funkcióval, tehát az érintés nélküli vásárlásra is alkalmas. A 
kártyához tartozik egy fizetési számla, ami egy teljes körű net banki szolgálgatást is magába foglal. Egy 
igazán korszerű, a jövő kártyájáról van szó. Minden aktív kártya havi 100 Ft-ot jelent a városnak, ami 
fejlesztési célokra fordítható. 
Fizetési pont hálózat kiépítésére kerül sor a településen, ezeken keresztül lehet majd használni a 
városkártyát.  Induláskor 6 alprogram lenne a kártyán, amit időközben lehet módosítani. Ez a hat 
alprogram a következő: Modern helyi kifizetések, Modern helyi díjfizetések, Helyi közvélemény kutatás, 
Tömeges SMS küldés, Vásárlói lojalitás és a Városkártya honlap alprogram. 
Miért jó ez a kártya a lakosoknak: Megkönnyíti a mindennapjaikat, kedvező díjú fizetési kártyát kapnak, és 
aki így fogja használni, akár 30 %-kal csökkentheti a havi pénzforgalmi kiadásait.  
A cél elsősorban a készpénzforgalom csökkentése, visszaszorítása, a költségek csökkentése.  
A Fizetési Pont Projektnek egyetlen egy célja van, hogy minden magyar településen úgy lehessen 
elektronikusan fizetni, hogy az ne jelentsen terhet, se az elfogadó, se a kártyahasználó számára. 
Elmondja, hogy a városban végzett közvélemény-kutatás eredményeként megállapítható, hogy az üzlet 
tulajdonosok több mint 80 %-a pozitívan fogadta a Városkártya bevezetésének ötletét. Megköszöni a 
figyelmet. (A vonatkozó anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megnyitom a napirend vitáját. Kérem a Képviselő-testület tagjait, először a 
kérdéseiket tegyék fel.  
 
Fazekas János: 60 évesen elmondhatom magamról, ami persze tényszerűen rajtam kívül senkit nem 
érdekel, hogy 3 pénztárcával a zsebemben járok, azért, mert most már annyi bankkártyát vagy egyáltalán 
kártyát használunk, hogy lassan már a három pénztárca sem elég. Úgy hallom, hogyha esetleg a 
városkártya bevezetésre kerül, akkor lehet, hogy majd egy darab pénztárca is elegendő lesz a tárolandó 
bankkártyák számára, talán okkal azért, merthogy több funkciós is lenne talán ez. De! Felírtam magamnak 
néhány kérdést, amire azért kíváncsi lennék. A bemutatkozó anyagukban azt írják, hogy örülnek annak, 
hogy nekünk hozzák el először ide Balassagyarmatra. Az első kérdésem, hogy mely településeken 
működik már az ilyen típusú városkártya? Ha működik, akkor milyen tapasztalásaik vannak? Hallottunk 
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arról, hogy kik a partnerek ebben a történetben. Kíváncsi vagyok – egy ilyen rendszer üzemeltetése 
tekintélyes összegekbe kerülhet –, hogy ki fizeti ezt? Pl. az önkormányzatnak kártyánként honnan lenne 
ez a 100 Ft-ja, amiről egyébként a prezentációjában beszélt? Köszönöm, ennyi kérdésem lenne.  
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Mivel teljesen új projektről beszélünk, ami a közelmúltban 
indult, egyelőre 5 városban szeretnénk elindítani és csak utána tudunk majd tapasztalatokról beszélni. Azt 
tudjuk, hogy milyen volt a régi kártya, amit említettünk, hogy más cégek próbálkoztak ezzel, de ez nekik 
nem igazán működött. Mi ezzel a teljesen új Városkártya Programmal jelentkezünk, tehát konkrétan még 
tapasztalatunk nincs. A visszatérítésekről: Ez nagyon fontos információ, alapesetben, majd a későbbiek 
folyamán ez úgy fog működni, hogy az önkormányzatokhoz, amikor elmegyünk és megszavazzák a 
városkártya programot, a kártyának van egy egyszeri díja, ez 980.- Ft, amit majd az önkormányzat meg 
fog vásárolni a város lakosainak a számára. Tehát a város lakosai ingyen fognak hozzájutni. Ezután, 
ahogy aktiválják a kártyát, minden hónapban a mi cégünk 100 Ft-ot utal vissza minden kártya után az 
önkormányzatnak. Ebben az esetben, mivel Önök induló úttörőként, elsőként szerepelnek ebben a 
programban, cégvezetésünk úgy döntött, hogy ezt most ingyenesen juttatja el az Önök számára. Tehát 
nemcsak a lakosok, hanem az önkormányzat is ingyen kapják meg a kártyákat.  
 
Lombos István: Két kérdésem van. Az egyik, hogy Juliska néni, aki az alsószoknyájában és a 
zsebkendőjében szokta tartani a pénzét, hogy jut olyan összeghez, mellyel ez a kártya fizetőképes lesz? 
Vagy nem lesz kártyája. Úgy látom, hogy egy bankkártyára és egy bankszámlára van szükségem ahhoz, 
hogy nekem egy ilyen fizetőképes kártyám legyen. A másik kérdésem: azt hallottuk, hogy különböző 
információk áramlása, önkormányzat és lakók között ezzel a kártyával megoldható. Az a kérdésem, hogy 
a kormánnyal tervezik-e ezt a szerződést megkötni, mert akkor a nemzeti konzultáció gyakorlatilag nem 
kerül semmibe majd, mert ezen a kártyán keresztül ez megoldható lenne. Köszönöm szépen. 
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Röviddel ezelőtt Képviselő úr is említette, hogy nagyon sok 
kártyával a pénztárcánkban járkálunk. Megmondom őszintén, én is notórius pontgyűjtő vagyok és a 
kedvezményeket igénybe veszem. Azért dagad most is a zsebem, mert ténylegesen a pénztárcám tele 
van kártyákkal, a másik fele lent van az autóban. De igen, valóban el fog jönni az az idő, amikor ezt az 
OFSZ (Országos Fizetési Szolgáltató) által kibocsátott egyetlen kártyát fogjuk használni mindenre, hisz 
folyamatosan tárgyalásban állunk különböző bankokkal is, hogy ez a fizetési pont logó majd az ő 
kártyájukon is megjelenjen, és így az értéknövelt szolgáltatásokat majd azzal a kártyával is igénybe lehet 
venni. Hogy miért is egyedi még ez a kártya? Említettem, hogy egy olyan chippel láttuk el, ami 18 Mbyte 
memóriával rendelkezik. Jelenleg az összes magyarországi forgalomban lévő bankkártya 1, maximum 2 
Mbyte memóriával rendelkezik.  Mariska nénire visszatérve, engedjék meg, hogy mondjak egy példát. 30 
évvel ezelőtt, amikor még nem volt mobiltelefon, és azt mondtuk volna egymásnak, hogy majd 30 év 
múlva a zsebünkben lesz egy kis mobil okostelefon és azon internetezünk és kommunikálunk, akkor 
megmosolyogtuk volna egymást. És tessék, ma eljutott oda a világ, hogy már a gyerekeink is mind ezt 
használják. Mari néni majd eldönti, hogy mire szeretné használni ezt a városkártyát. Ha teljesen ingyenes 
dolgokra, tehát városkártya programokra, akkor majd nem lesz szüksége bankszámlára. Nem fogja 
használni. Viszont ha ő is beáll a sorba, szeretne ezzel a kártyával vásárolni, egyéb dolgokat igénybe 
venni, vagy akár a sárga csekkjét befizetni, akkor többféle úton-módon kerülhet erre a számlára pénz. 
Többek között a nyugdíjunkat, a fizetésünket közvetlenül utaltathatjuk erre a számlára. Amennyiben ez 
nem történik meg, különböző helyeken, pl. fizetési pontokon fizethetünk be összeget erre a kártyára. 
Éppen azért, mert kiskereskedelmi egységekről beszélünk, ezek kisebb összegű befizetések, naponta egy 
kártyára maximum 20 eFt-ot lehet feltölteni. De van négy partner bankunk, amelyek bármelyik fiókjába, ha 
befáradnak, ott is fel lehet tölteni a kártyát. Ha valaki csak városkártya programokra használja a kártyáját 
és adott hónapban nincs banki tranzakció a kártyán, akkor nincs számlavezetési díj, tehát tényleg teljesen 
ingyenes. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót. Engem egy kicsit jobban érdekelne ez a pénz elhelyezési kérdés. 
Hogy hogyan tudunk pénzhez jutni a kártyával? Vagy hogyan tudunk befizetni? Nekem is van 
bankkártyám. Az illetékes banknál van egy bizonyos összeg elhelyezve, amivel gazdálkodom. Ami 
nyilvánvalóan meghaladja ezt a 20 eFt-ot, amit tetszett említeni. Ugye, ha jól értjük, valamilyen szerződést 
kötnének a bankokkal? Ezek kompatibilisek lesznek egymással?  Vagy, hogy lesz ez? Mert akkor 
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tulajdonképpen elvileg, ha jól gondolom, akkor mi befizetünk egy adott bankba egy bizonyos összeget, az 
ugye kompatibilis ezzel a kártyával, akkor a banknak miért lesz érdeke engem ügyfélként megtartani, 
illetve fordítva is igaz. Ez a szolgáltatás, amit Önök nyújtanak, hogy fog ehhez a bankhoz kapcsolódni? 
Hiszen minden banknak az az érdeke, hogy valamifajta jövedelemhez jusson. Én úgy gondolom, ennek 
azért van ilyen jellegű problémaköre is. Jelen pillanatban lehet, hogy nem vagyunk teljesen tisztában 
ezzel a dologgal, de nekem ez még homályos. Ha felvilágosítana, nagyon megköszönném.  
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Az OFSZ, mint pénzforgalmi intézmény működik. Tehát ott 
nyitunk Önöknek egy számlát és ezen lehet tartani a pénzt. Az előbb már mondtam, hogy kerülhetnek rá 
pénzek. Fizetések ráutalásával, nyugdíj, stb. ráutalásával. Ha Ön rendelkezik egy másik bankszámlával, 
arra a számlára is neten, netbankon keresztül utalhat pénzt, ugyanígy az OFSZ számlára is és azonnal 
tudja használni. Millió megoldás, lehetőség van arra, hogy pénz kerüljön erre a számlára. A bankokkal 
azért kötöttünk szerződést, mert nekünk nincs több száz banki épület országosan, nincs több ezer 
dolgozó, akit ki kell fizetni, és ezért azt a pénzt, amit erre a szolgáltatásra költenénk, vissza tudjuk forgatni 
és ezért tudjuk beindítani a városkártya programot ilyen olcsón és úgy, hogy mindenki keres az üzleten. 
Akár kereskedőről beszélünk, akár önkormányzatról, akár a lakosságról, a kártyatulajdonosokról. A 
partnerbank csak egy lehetőség, hogy rajtuk keresztül, de az OFSZ számlára kerüljön a pénz, amit Ön 
befizet. Tehát ha nem tud utalni, vagy többet szeretne utalni, mint 20 eFt – mert ez a 20 eFt csak a 
kisboltokra érvényes – ezt megteheti ezeken a partnerbankokon keresztül.  
 
Lombos István: Van-e egy minimum limit, hogy Balassagyarmaton hány főnek kell ahhoz belépni, hogy 
rentábilisan működni tudjon? Vagy teljesen mindegy, hogy hány fő, aki belép, az működtetni tudja. 
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Nincs minimum limit. Persze azt szeretnénk, mindenki azt 
szeretné, hogy a városnak a teljes felnőtt lakossága igénybe vegye ezt a szolgáltatást. Mint referencia 
város, majd ezután tudjuk megnézni, hogy milyen igény van rá: Ha Önök döntenek, hogy igen is van 
létjogosultsága ennek a városkártyának, ennek a programnak itt Balassagyarmaton, utána derül ki, milyen 
mennyiségben fogják aktiválni a város lakosai a kártyát. Természetesen a teljes médiatámogatást – tv, 
rádió, sajtó, internet – megadjuk hozzá, a helyi kiskereskedőknél is folyamatosan reklámozni fogjuk ezt a 
szolgáltatást.  
 
Pulay László: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Két kérdésem van. Az egyik: 20.000.- Ft a maximum 
egyszerre elkölthető pénz? A másik, külföldön is használható? 
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Úgy érzem, egy kis félreértés történt. Ez a 20 eFt  a 
kisboltban történő kártyafeltöltésre vonatkozik, itt a maximum feltölthető összeg 20 eFt. De ha Ön 
partnerbankon keresztül vagy otthoni utalással egyik bankszámlájáról az OFSZ számlájára szeretne utalni 
pénzt, akár több millió Ft-ot is utalhat. 
Mondtam, hogy a kártya MasterCard típusú, az egész világon lehet használni. 
 
Pulay László: Rendben, köszönöm. Még az lenne a kérdésem, ugye mi határ mentén vagyunk, határon 
túl is használható lesz? Jól értettem?  
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Igen, természetesen, tehát az egész világon.  
 
Dobrocsi Lénárd: Kérdésem: Találtam cikkeket 2014 év közepéről, ahol már hasonlókat nyilatkoztak. 
Ezekben 590.- Ft-os havidíj van említve, ebből az összegből Önök fenn tudják tartani ezt a rendszert? 
Olvastam, hogy 2014-ben bejelentették, hogy Kazincbarcikán üzembe helyezték ezt a rendszert, ott hogy 
működik?  Ha ez már három éve promótálva van, akkor hogy-hogy még nincs aktív város, aki használná? 
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Valószínű itt egy kis keveredés van. Akkor még nem a 
városkártya program indult el, csak a fizetési pont projekt.  Ami azt jelenti, hogy a terminálokat már akkor 
elkezdtük kihelyezni az országba. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert 15 ezer 
db támogatott terminált fogunk kihelyezni. Ezt nekünk ez év végéig végre kell hajtani. Ezt már országosan 
elkezdtük, ezért lehetséges az, hogy Kazincbarcikán már vannak ilyen terminálok. Azt hozzá kell tennem, 
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hogy a cégcsoportunk már 2012-ben megalakult. Ahhoz, hogy különböző pénzügyi tranzakciókhoz 
jogosítványokat kapjunk, MasterCard tagságot megkapjuk, ezek évekbe teltek. Időközben elkezdtük 
tesztelni a terminálokat, éles környezetbe kihelyeztük.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Amiről még nem ejtettünk szót: mivel úttörők vagyunk, lehet így 
fogalmazni, ezért a város ingyen kapja ezeket a kártyákat. Mi úgy gondoltuk, hogy minimum 5 ezer db 
kártyát kapnánk, és ezt természetesen ingyen bocsátjuk a városlakók rendelkezésére. Mit jelent ez? 
Megkapjuk a kártyát, tőlünk a polgár megkapja a kártyát. Addig, amíg valamely fizetési ponton nem 
aktiválta a kártyáját, addig nem kerül pénzébe, de ez azt is jelenti, hogy addig nem is tudja használni. Még 
az sem hangzott el, hogy a városban 70 helyen lesz fizetési pont indulásként. Kiskereskedői, vendéglátói 
helyeken. Úgy gondolom, ha már városkártyában gondolkodunk, terjesszük ki a szolgáltatásokat minél 
szélesebb körre. Ha őszintén beszélünk, akkor azt is el kell mondanunk, hogy itt haszonról is van szó. 
Ennek a cégnek megéri az, hogy nincs mögötte bank, nincsenek alkalmazottak, nincs mögötte 
infrastruktúra. A polgárnak a szolgáltatásokért fizetni kell, csak nem mindegy, hogy mennyit. Az újságok 
folyamatosan írják, hogy figyeljünk nagyon oda a banki szolgáltatásokra, nagyon nagy különbségek 
lehetnek még két bank ugyanazon szolgáltatása között is. Az én információm az, hogy ennél a fizetési 
szolgáltatásnál olcsóbbak a számlavezetési és egyéb szolgáltatások. És máris megéri a szolgáltatást 
igénybe venni. Ahogy el is hangzott, akár a teljes fizetését is rárakhatja az illető. és azt mondja, hogy 
felmondom a banknál a szolgáltatást, nekem csak a városkártyán lesz a fizetésem, amivel bárhol tudok 
fizetni. Ez a városkártya program egy felkészült, világos, áttekinthető programmal rendelkezik. Egyet 
azonban nem szabad elfelejteni, ez is pénzbe kerül, de nem az önkormányzatnak, hanem a polgároknak. 
A polgároknak úgy, mint más kártya, fizetni kell a szolgáltatásokért, csak nem mindegy, hogy mennyit. 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának jelen pillanatban ez nem kerül egyetlen fillérjébe sem. 
Egyelőre 6 alapprogram van a kártyán, de ezt az igények függvényében lehet majd bővíteni.   
 
Lengyel László városkártya programfelelős: Kedvcsinálóként egy-két programot megemlítek: 
készpénzmentes iskolákat tudunk létrehozni, beléptető rendszereket tudunk kiépíteni, nemcsak az 
iskolákban, hanem sportlétesítményekben, strandokon is, parkoló rendszereket tudunk majd kiépíteni, 
életmentő alprogramokat tudunk elindítani. Terveink között szerepel, hogy idővel majd minden 
mentőautóban legyen egy egyszerű leolvasó terminál. Mindig az adott városra szabjuk a programokat. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm a prezentációt, a részletes tájékoztatót. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Városkártya Programról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kapott tájékoztatás alapján 

támogatja az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-vel és a P.O.I. Partner Terminál Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társasággal Városkártya Program indítását. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Határidő: 2017. április 15. 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak jóváhagyására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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Medvácz Lajos polgármester: Köszönti a vendégeket, Okolenszki Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltség-
vezető és Mohács Gábor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok urakat.  Megkérdezi, kívánnak-e kiegészítést 
tenni az írásos anyaghoz? 
 
Okolenszki: Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető: Tisztelt Képviselő-testület! Úgy gondolom 
ismételten a részletekbe menő beszámolót tudtam készíteni, mind a Kirendeltség, mind pedig a 
Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokság nevében. Inkább három olyan téma kapcsán szeretnék még 
tájékoztatást adni, ami közérdekű. 2017. január 1-i hatállyal Berecz György tűzoltó ezredes úr a 
Gazdasági Ellátó Központnak lett az igazgatója, így március 15-i hatállyal új igazgatót nevezett ki a 
Belügyminiszter úr Seres Tibor tűzoltó ezredes úr személyében, aki azóta látja el az igazgatói beosztással 
járó feladatokat. A másik, az is egy személyi változás, a Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokságot érinti. 
Tavalyi év augusztus 1-ei hatállyal Mohács Gábor tűzoltó őrnagy úr – akit szeretnék most bemutatni, itt 
foglal helyet a bal oldalamon – látja el a Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokság parancsnoki posztját, 
azóta végzi ezt a tevékenységet.  
A harmadik, amit szeretnék megosztani Önökkel: Tavalyi év július elsejével Nógrád megyében az 
őrsprogram befejeződött, a bátonyi katasztrófavédelmi őrs átadásával Nógrád megyében minden egyes 
polgár 20 percen belül mentő-, tűzvédelmi ellátásban részesül. 2012-ben, amikor még hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság létezett, a Balassagyarmati Tűzoltóságnak a működési területén volt olyan 
terület, amit 40 percen belül értünk csak el. Ez egy nagyon nagy változás, amit most elértünk, és ezt a 
változást tudtam most elmondani Önöknek. Ennyit akartam elmondani, ha bármilyen kérdés, kérés 
felmerül a Testület részéről, arra vagy Tűzoltóparancsnok Úr vagy pedig én megpróbálunk válaszolni. 
Köszönöm a lehetőséget. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban? Először a 
Katasztrófavédelem beszámolójával kapcsolatosan Okolenszki Gábor kirendeltség-vezetőtől lehet 
kérdezni. 
 
Lombos István: Én a magam nevében köszönöm a részletes anyagot, amit kaptunk. Az egyik kérdésem 
az lenne, hogy az anyagból az tűnik ki számomra, hogy igen nagy a fluktuáció a kirendeltségnél. Ha jól 
számoltam, 15 betöltetlen beosztás van a létszámban. Ha jól tudom Mohács parancsnok úr Szécsényből 
került ide Gyarmatra, gondolom az sem lesz egyszerű, a szécsényi parancsnok helyettesítése. Aztán 
Bercelen és egyéb helyeken is hiányzó, betöltetlen állások vannak. Miben kell megfelelni egy 
jelentkezőnek ahhoz, hogy ezek a létszámok betölthetők legyenek? A másik kérdésem pedig az, hogy 
tudjuk, hogy ez is egyike azoknak a szervezeteknek, amelyeknek azt szoktuk mondani, hogy minél 
kevesebb munkát kívánunk. Azért elég sokszor látjuk a Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokság 
kivonulásait. Mennyiben befolyásoló tényező, az, hogy Balassagyarmatról közlekedés szempontjából a 
tűzoltó kocsiknak nem egyszerű kijutni a helyszínre? Arra gondolt-e a Katasztrófavédelem – miután 
tudom, hogy felújításra került a Tűzoltó-parancsnokság helye –, hogy egy olyan helyre kerüljön a 
Parancsnokság elhelyezése, ahonnan egyszerűbb és könnyebb az esetlegesen szükséges eljutás a 
helyszínre? Még akkor is, ha a megkülönböztető jelzésre a közlekedők szabad utat biztosítanak. 
Köszönöm. 
 
Pulay László: Köszönöm a szót Polgármester Úr. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos a kérdésem. Itt 
van nálam egy levél, gondolom többen kaptak hasonlót, balassagyarmati indíttatású, úgy tűnik, legalábbis 
a fejrész alapján. Egy kicsit furcsállom, hogy kap az értesített lakó, háztulajdonos egy lapot, egy hónappal 
korábban, hogy ezen az adott napon 8.00 – 16.00 óráig a lakóépületén kéményvizsgálatot kívánnak 
tartani. Én sem értem rá egész nap, de 14.00 órától készenlétben vártam a kéményseprőt, ráadásul a 
környékbeliek mondták, hogy valóban láttak erre kéményseprőt, tehát volt, csak nem találkoztunk. Ez nem 
is kérdés, inkább egy javaslatom volna. Megoldható lenne szerintem, hogy megadnának egy 
telefonszámot, amit ilyen esetben fel tudunk hívni, vagy ők megkeresnek, hogy melyik időpontban tudnunk 
találkozni. Most várom a következő levelet, mert még két levelet kaphatok ezzel kapcsolatosan. Tehát a 
kérésem csak annyi, hogy a kapcsolatfelvételt valahogy meg kellene oldani. 
Még annyit, hogy a beszámoló nagyon frappáns, minden benne van. Köszönöm. 
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Medvácz Lajos polgármester: Nekem még lenne egy kérdésem. Az V. fejezet Tűzoltósági Felügyelőség 
cím alatt van egy táblázat, amely felsorolja, hogy 2016. január 1-től december 31-ig milyen események 
történtek a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén. Ebben a 
felsorolásban van egy adat, amely azt mutatja, hogy beavatkozást igénylő esemény 352 volt. Én 
nagyjából gondolom, ez mire vonatkozik, de ez elég nagy szám, ezért kérdezem, hogy ez mit takar? A 
kéményseprő dologra vonatkozóan elmaradással kapcsolatosan voltak ügyek. Én azt gondolom, hogy az 
átállás, hogy átkerült a kéményseprés a Katasztrófavédelemhez, ezért tavaly ebből adódóan voltak 
problémák. Én a pozitív tapasztalatomat tudom elmondani. Képviselő úrral ellentétben elmondhatom, 
hogy a kéményseprő nagyon korrekt volt. Nagyon rendesen végezte a dolgát, dicséretet érdemel. 
Felragasztotta az emblémát, hogy ellenőrizte a kéményt. Tudomásom szerint a jövőben évente történik a 
kémények ellenőrzése. El kell még mondanom, hogy nem kérnek most már a polgároktól díjat a 
kéményseprésért, csak a vállalkozásoktól.   
 
Okolenszki: Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető: Az első kérdés a fluktuációra vonatkozott. Nem is 
az elvándorlás jellemző a tűzoltó kollégákra, hanem inkább az őrsprogramból adódó többletfeladatok. 
Annak idején kb. 70 fő volt a létszám, most a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek 123 
fős az állománytábla szerinti létszáma. Ezt a létszámot kellett feltölteni, és ezt kell folyamatosan feltölteni. 
Most is lesz egy toborzás 11.-én, arra várunk is jelentkezőket, aki érettségivel rendelkezik és megfelelő 
fizikális és egészségi állapotban van.  
Volt nekünk, annak idején, egy elképzelésünk, hogy, ugye az elkerülő út mellett kaptunk az 
önkormányzattól egy földterületet, amikor volt 2012-ben ez az átállás, az átmenet, államosítottak minket. 
Akkor bent ragadtunk abban a laktanyában. A Főigazgatóságnak volt ez a döntése, hogy azt a laktanyát 
kell felújítani teljes mértékben. Én azt gondolom, úgy hiszem, hogy onnan egyelőre nem megyünk sehová, 
egy másik laktanya projektet mi miattunk nem fognak elindítani, ugyanis a szerállomány is lecsökkent 
azzal, hogy az őrsökre ki lettek helyezve különböző gépjármű-fecskendőink, illetve létszám is ezzel 
együtt. Annak idején nálunk, úgymond két teljes raj volt szolgálatban, most már csak és kizárólag egy 
teljes raj, illetve a különleges szerek vannak itt Balassagyarmaton a laktanyában.   
Pulay képviselő úrnak a kérdésére szeretnék még reagálni. Ez a fejléc a Gazdasági Ellátó Központnak a 
fejléce, a Gazdasági Ellátó Központ országos szerv, nem itt van helyileg, tehát nem a Kirendeltséghez 
tartozik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. Mi csak és kizárólag azt a területet végezzük, amikor a 
kéményseprők nem tudnak bejutni az adott helyre, akkor a kéményseprő-ipari közszolgáltató átadja felénk 
az ügyet, és nekünk hatósági szempontból kell fellépni. Tehát én ezzel kapcsolatban nem tudok tovább 
lépni, tudunk jelezni a Gazdasági Ellátó Központ felé, hogy vannak tapasztalatok és vannak olyan 
törekvések, ami, lehet, hogy előbbre viszi a kéményseprő-ipari közszolgáltatási sormunkát. Ezeket 
folyamatosan rögzítik is, hogyha jól tudom, július 1-jével vettük át a kéményseprő-ipari közszolgáltatást, 
tehát a sormunkát és azóta végezzük. Nagyvonalakban ennyit tudok a kéménysepréssel és a kémény 
ügyekkel kapcsolatosan elmondani. A harmadik kérdésre átadom Tűzoltó-parancsnok úrnak a válaszadás 
jogát. 
 
Mohács Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok: Először is, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel 
köszöntsem Önöket.  Ha jól értettem, a kérdés arra terjedt ki, hogy a beszámolóban, a tűzoltósági 
felügyelőség szakterületen a káresemények pontosan milyen káreseteket tartalmaznak. A Tűzoltóság a 
mentő tűzvédelem területén két területet foglal le, egyszer a tűzoltást, egyszer pedig a műszaki mentést. 
A tűzoltás, benne van a nevében is, a tűz oltásával foglalkozik, ezen belül vannak beavatkozást igénylő 
káresemények, érkezés előtt felszámolt káresemények, téves jelzések, stb. A műszaki mentés egy kicsit 
többrétű, ide már minden olyan káresetet, ahová riasztást kapunk és be kell avatkozni, ezeket tudjuk 
besorolni. Ide sorolandó a közlekedési baleset, a közlekedési balesetek során az esetlegesen beszorult 
személyek mentése, különböző épületomlások, viharkárok, értem ez alatt a fakidőléseket, különböző 
elemi csapások, amikor épületek károsodnak, tetőszerkezetet megbont a vihar vagy kéményeket, illetve 
gázszivárgás, állatmentés, vasúttal kapcsolatosan, ipari létesítményekkel kapcsolatosan bekövetkezett 
káresemények. Tehát a műszaki mentés nagyon sokrétű, ezekből tevődik össze. Mi csak úgy mondjuk, 
műszaki mentések. Köszönöm.   
 
Pulay László: Nem azért vetettem fel ezt a dolgot, mert engem zavar, hogy vissza kell mennem és 
várakozni majd. Tegnap megszólított egy özvegyasszony, az Achim A. utcából,, hogy nem kapott még 
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értesítést sem. Ő viszont erre vár. Attól fél, hogy mi lesz, ha mégis beüt a krach, netán kéménybaleset 
történik.   Mi lesz azokkal, akik eddig nem kaptak értesítést? Várható-e a későbbiekben még értesítés? 
 
Huszár Péter: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Nekem egy közérdekű kérdésem lenne. Amikor 
eljönnek a kéményseprők ellenőrizni a kéményt, akkor megkérdezik, hogy vállalkozás működik-e az 
ingatlanban. Ugye, a vállalkozásoknak fizetni kell a szolgáltatásért, a magánszemélyeknek, a családoknak 
viszont nem kell. Nagyon sok családi házban bejelentett vállalkozás is működik. Ebben az esetben mi a 
teendő?  Mert a Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokság végzi a lakossági szolgáltatást, Budapestről 
jönnek, akik a vállalkozásokat ellenőrzik, ehhez új időpontot kell kérni. 8 órában végzi valaki a 
vállalkozást, 16 órában lakik a lakásban, ebben az esetben hogy oszlik meg a költség ezeknél az 
ingatlanoknál? Hogyan lehet itt rendet tenni? Mert akik az ingyenes szolgáltatást végzik, nem végzik a 
vállalkozásnál az ellenőrzést, kéményseprést. 
  
Okolenszki: Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető: A sormunkát folyamatosan végzi a kéményseprő-
ipari közszolgáltató, tehát be van tervezve egész évre. Ismét elmondom, nem a Kirendeltség végzi, 
hanem a Gazdasági Ellátó Központ. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon belül van egy 
külön szerv, amihez hozzá lett rendelve ez a közszolgáltatás. A Kirendeltséget csak és kizárólag akkor 
értesítik, amikor nem tudnak a kéményseprők bejutni az ingatlanba. Csak ezek az információk jutnak el 
hozzánk. Csak akkor jutnak el hozzánk, amikor valamilyen gond van. Vagy szénmonoxid mérgezés van, 
vagy olyan ingatlantulajdonos, aki nem engedi be az ingatlanba a kéményseprő mestert vagy 
kéményseprő sormunkást, akkor teszik át az ügyet hozzánk hatósági szempontból. Mi ezekkel tudunk 
érdemben foglalkozni. Tehát arra kérdésre, hogy a vállalkozók hogyan és miképpen tudják a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatást igénybe venni, ezzel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy 
Nógrád megyében én úgy tudom 4 olyan szervezet működik, akik tudja  csinálni és csinálhatja engedéllyel 
ezeket a sormunkákat, de azt ténylegesen díjjal kötelesek.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Ha valahol telephelyként családi házba, vagy magántulajdonba van 
bejelentve egy vállalkozás, azt a kiérkező kéményseprő regisztrálja, de nem ő fogja ellátni a szolgáltatást, 
hanem ahogy Parancsnok Úr is mondta, más fogja ellátni ezt a szolgáltatást. Természetesen a 
vállalkozásnak el kell dönteni, hogy rendezi ezt a dolgot, hiszen azért jelentette be oda a telephelyét. 
Ebből ahogy én látom, nem lesz probléma. Nagyon sok probléma abból adódott, hogy a kéményseprő 
vállalat megszűnt, a feladat átkerült a Katasztrófavédelemhez. Most úgy tűnik, hogy lassan rendeződik a 
helyzet. A polgároknak mondom: ha kapnak egy értesítést, hogy ekkor vagy ekkor, 8.00 és 12.00 óra 
között érkezik a kéményseprő, az a legegyszerűbb, ha a csengő mellé kiteszi a saját telefonszámát, amin 
elérhető. Megoldás lehet még, ha a szomszéd segítségét kéri. Vannak erre megoldások, próbáljunk erre 
törekedni.  
 
A Polgármester megköszöni a vendégeknek a tájékoztatást, további sikeres munkát kíván, majd 
szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen 
szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2017.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).  
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2017.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2016. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
3.) Előterjesztés kedvezményes mikrohitel biztosításának támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést. Köszönti Varga Béla urat, a Nógrád 
Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatóját. Megkérdezi, kívánja-e 
kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot?  
 
Varga Béla ügyvezető igazgató: Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-
testület! Kedves Vendégek! Nagyon rövid kiegészítést tennék. A kiosztott anyagban szereplő konstrukciót 
illetően annyit szeretnék jelezni, hogy ez vélhetőleg egy jó konstrukció lesz. Köszönhetően 
Balassagyarmat város vezetésének és Önöknek is, egy ilyen lehetőséget sikerült kidolgozni, ami arról 
szól, hogy balassagyarmati mikro kisvállalkozásokat, akár lehetnek kezdők is, egy olyan mikrohitel 
konstrukcióval tudnánk támogatni, ami gyakorlatilag a megyében elsőként úgymond egyedülálló. Ebben a 
városban indulna el, ahol 0 %-os mikrohitelt tudnánk nyújtani olyan kisvállalkozásoknak, akik 
értelemszerűen megfelelnek a mikrohitelezési feltételeknek. Egyben köszönöm Polgármester úrnak, 
Alpolgármester úrnak, hogy nyitottak voltak erre az együttműködésre. Elmondhatom azt, hogy „hála 
Istennek” a jó példa már ragadós, hiszen gyakorlatilag a héten tárgyaltunk Pásztó Város 
Polgármesterével, ő is nagyon kedvezőnek találta ezt a lehetőséget, ők is szeretnének ebben részt venni. 
Reméljük, hogy ebben a formában ez egy olyan konstrukció lesz, ami úgy, mint Nógrád megyében, az itt 
élő városi lakosoknak is nagyon nagy segítséget fog majd nyújtani. Ha bármi kérdés van, igyekszem rá 
válaszolni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Annyi kiegészítést tennék ehhez – a Képviselő Hölgyek és Urak látják – a 
város közvéleménye felé, hogy nyilvánvalóan az önkormányzat a kamattámogatást a mikrohitel 
rendszerén belül bizonyos feltételekhez köti. Ezeket összefoglaltuk. A televíziós közvélemény felé 
szeretném elmondani, hogy a programot az önkormányzat egyelőre 3 évre vállalja. Nemcsak azért, mert 
az önkormányzatnak ennyi időre van felhatalmazása a finanszírozás tekintetében, illetve a működése 
tekintetében, hanem azért is, mert ez évi mintegy 2 millió Ft-os összeget jelent, de mivel ez három éven 
keresztül nem 50, hanem összességében 150 millió Ft-os hitelhez nyújt kamattámogatást, ezért nemcsak 
évi 1,9 millióval, hanem a hitelek éves kamataival kell számolni. Ez, ha egy három éves programot 
tekintünk, amelyet terveink szerint három évre adunk, tehát nem tíz évre adjuk a kamattámogatást, csak 
három évre, ezzel is ösztönözzük a hitelfelvételek gyorsaságát vagy a beruházások intenzitását. Ez, 
egyszerű matematikával számolva egy ötéves program, ami mintegy 14 millió Ft ráfordítást igényel 
összességében az önkormányzattól. Felelősen kívánunk gondolkodni, és mivel ez közpénz, több 
feltételhez kötjük. Egyrészt csak olyan vállalkozó, kisvállalkozó kaphat ilyen támogatást, akinek a 
székhelye és a telephelye is Balassagyarmaton van. Most megszűnik a növekedési hitelprogram, de 
átvettünk bizonyos elemeket ebből a programról. A beruházás vagy a hitelfelvétel harmadik évében a 
vállalkozásnak hoznia kell vagy a bevétel növekedést vagy a foglalkoztatás növekedést. Nyilván nem 
ingyen adja az önkormányzat ezeket a támogatásokat. Továbbá próbálunk kiszűrni minden olyan 
támogatási trükköt, amivel nem a vállalkozás és a helyi gazdaság erősödik, hanem mondjuk a családi 
büdzsé. Pl. személygépjármű beszerzésére csak személyszállító vállalkozónak van lehetősége. Úgy 
kötjük meg az együttműködési megállapodást, hogy garantálható legyen, hogy ez a forrás 
gazdaságfejlesztésre megy. A konstrukció lényege, hogy a pénzügyi támogatást az Alapítvány számára 
egy külön kamattámogatási alapra adjuk, amelyet az Alapítvány csak erre használhat fel. Köszönöm. 
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Lombos István: Elnök úrtól azt kérdezném, hogy ennek a finanszírozása  központi költségvetési, európai 
uniós vagy egyéb? Mekkora nagyságrend? Alpolgármester úrtól pedig azt kérdezem, hogy miért 
szűkítettük le ezt 3 évre?  
 
Fazekas János: Én kifejezetten üdvözlöm az Önkormányzat abbéli kezdeményezését, amelynek 
értelmében a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által folyósított, maximum 10 
millió Ft-os, 3,9 %-os évi kamatozású hitelkonstrukcióhoz ad az első három esztendőben – megfelelő 
feltételek mentén – kamattámogatást. Az is nyilvánvaló, hogy a 12 hónapos türelmi idővel bíró mikrohitel 
program első évei a legnehezebbek. Csak a kamatokat kell az első évben fizetni, ezt most átvállalja az 
Önkormányzat és még kettő esztendőt. Ez nagy segítség az egyébként nagyon kicsiben gondolkozóknak. 
Vállalkozóként szívfájdalmam az, hogy a jelenleg futó, akár nagyon alacsony kamatozású vagy 
kamatmentes, pályázat útján elérhető hitelkonstrukciók oly mértékben fogalmazzák meg a minimum 
elvárásokat, hogy  – azt kell mondjam – a 9 fő foglalkoztatott alatti létszámú, és 200 ezer euró bevétel 
alatti éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozások nem nagyon tudják ezeket igénybe venni. Csak egy 
példa: Most jelenleg van egy olyan futó program, amiben minimum 5 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást 10 millió Ft minimum hitelfelvétellel lehet az összes beruházási költség 80 %-áig elérni. Ez 
feltételez egy 16,2 millió Ft-os nettó értékű beruházást. Nem biztos, hogy mindenki ekkora 
nagyságrendben gondolkodik. Éppen akár csak a saját önfoglalkoztatását megvalósító vállalkozók vagy a 
nagyon alacsony létszámmal, és relatív alacsony nettó árbevétellel rendelkezők számára. Mint mondtam, 
én kifejezetten örülök ennek a lehetőségnek. Két kérdés fogalmazódott meg bennem az Alapítvány 
Elnöke felé. Az Önkormányzat a hozzáállását tekintve mire számíthat? Az elmúlt esztendőben vagy az 
idei év eddigi időszakában az egyébként az Alapítványhoz hitelkérelmet benyújtók közül hányan kaptak 
ilyen típusú mikrohitelt? Köszönöm. 
 
Varga Béla ügyvezető igazgató: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Először Lombos István 
képviselő úrnak a kérdésére válaszolnék. Nekünk a gazdánk a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 
Mi úgy kalkuláltunk, hogy elméletileg egy 300 millió Ft-os hitelkeret indulásnak elég lehet. Ezt a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól megkértük, és egy 300 millió Ft-os hitelkeretet kaptunk az ún. Helyi 
Vállalkozói Központok keretén belül Nógrád megyei cégeknek a támogatására. Jelenleg ebből – az 
egyeztetések szerint – egy 50 millió Ft-os keretet tettünk félre Balassagyarmat városának. Pásztó városa 
– nem üzleti titok ezért elmondható – egy 100 millió Ft-os keretet pályázott meg. Igazából maradt még 
ugyanekkora keretünk, amit – természetesen amennyiben a városok igénylik – rendelkezésre tudunk 
bocsátani. Tehát a kérdésre a válasz, saját forrásból történik a finanszírozás. Reméljük, hogy ez a keret 
minél előbb kimerül, minél több Nógrád megyei vállalkozás tudja majd felhasználni. 
Fazekas János képviselő úrnak szeretnék még válaszolni. Valóban Képviselő Elnök úr nagyon jól látja, ez 
egy olyan konstrukció, amit ma nemcsak Nógrád megyében, hanem Magyarországon is nagyon jó és 
könnyű kedvező feltételekkel lehet elérni. Szemben a banki konstrukciókkal. Hiszen tudjuk azt, hogy a 
banki konstrukciók jóval nehezebbek és szigorú feltételeknek kell megfelelni. Tudni kell, hogy ez a 
mikrohitel egy inkubált körülmények között nyújtandó hitel, amelyben sokkal könnyebb a feltételeknek 
megfelelni, akár 0 km-es cégeknek vagy induló vállalkozásoknak is. Tekintve Nógrád megye nehéz 
gazdasági helyzetét, a mikrohitel konstrukció eddig is működött. A kérdésre válaszolva eddig 
Balassagyarmatról éves szinten 1-2 mikrohitel kérelem érkezett be hozzánk. Ha a partnerek megfeleltek, 
ezt el is tudták érni, le is tudták hívni. Most úgy kalkuláltunk a városvezetéssel közösen, Polgármester 
úrral, Alpolgármester úrral, hogy jelen konstrukció esetében, óvatos számítások szerint, ha 5-10 
vállalkozás ezt megkéri, akkor ezt a számok és az elmúlt időszak viszonyszámai alapján mindenképpen 
reálisnak lehet tekinteni.   
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr. Üdvözlöm Elnök úr! Egyetlen egy kérdésem van. 
Lehet-e tudni, hogy milyen tevékenységi területek lesznek meghatározva? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Először Lombos elnök úr kérdésére válaszolok. Egyszerű oka van a 3 
évnek. Nem tudjuk azt – mivel nincsenek tapasztalatok –, hogy – eredetileg ez egy 4 éves programnak 
indult volna az együttműködés az Alapítvánnyal – 4 év múlva lesz-e mikrohitel program. Ezt leszűkítettük 
3 évre azért, hogy ebben a ciklusban vállaljunk ezirányú felelősséget. Tehát 2019-ig tart a 3 éves ciklus. 
Azért csökkentettük le 10 évről 3 évre a hitel kamattámogatását, mert egyrészt a 3 évre lecsökkentéssel 
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14 millió Ft-os kerettel kell erre az 5 éves időszakra számolni, hiszen az utolsó évben is 3 évig kell 
vállalnunk a kamatfinanszírozást. Ha 10 éves lett volna, akkor ezt az utolsó év alapján 13 évig kellett 
volna vállalni, ami 23-24 millió Ft lett volna, attól függően, hogy az elkövetkező években a kamatok 
fognak-e változni. A mostani kamatszint 3,9 %, lehet, hogy két év múlva 5,6 % lesz, de az is lehet, hogy 
1,4 %. Mi úgy gondoltuk, hogy nem jellemző a 10 éves hitelfelvétel. Árueszköznél amúgy is csak 3 éves 
eleve a hitelfelvétel lehetősége. Egy 10 éves hitelfelvételnél is a kamatteher úgyis az első években 
jelentkezik, és a 10 éves hitelt felvevőnek is nagy segítség egy 3 éves kamattámogatás. Ha lesz ilyen, 
nyilvánvalóan neki is megéri ezzel a három éves hitellel számolni. Nem titkoltan az a célunk, hogy inkább 
több kisebb hitelt tudjunk támogatni és inkább a mikro-vállalkozásokat tudjuk segíteni., azokat, akik 
legalább egy főt foglalkoztatnak Balassagyarmaton. Több mint 800 ilyen vállalkozás van a városban, 
óriási az érdeklődés. Adott esetben – a jövő évi költségvetésnél –, ha sikeres lesz, és úgy látjuk, hogy 
egyébként rendben van a dolog, emelhető ez az 50 milliós keret, hiszen forrás, mint hallottuk, van.  
Dobrocsi Lénárdnak is válaszolva, nincsen megkötés. A mikrohitel programhoz képest működésre vagy 
vállalkozói műfajra, tevékenységi körre nem korlátozzuk, tehát a mikrohitel program által lekorlátozott 
foglalkoztatási és árbevételi, stb. feltételeken nem szűkítettünk.  Egyedül azt szűkítjük, hogy 
balassagyarmati legyen, és hogy mennyi legyen a futamidő.   
 
Lombos István Köszönöm szépen a válaszokat. Ismerve Balassagyarmat Város Önkormányzata 
költségvetésének a helyzetét, lehetőséget biztosít a költségvetés arra, hogy bizonyos eseteket plusz 
finanszírozással is tudjunk segíteni. Ez a mikrohitel támogatás erre érdemes lenne.  
Természetesen minden hitel kihelyezésre bizonyos feltételrendszert kell letenni az asztalra. Ez a 
feltételrendszer meg kell, hogy valósuljon akkor, amikor a hitel felhasználódik. Ennek valamilyen 
visszajelzésének lennie kell. Én gondolom, hogy az Alapítványnak erre megvannak a jogosítványon túl a 
lehetőségei is, hogy a kihelyezett hitelek megvalósulása ellenőrizhető legyen.  
Alpolgármester úr el tudom fogadni a 3 évre vonatkozó választ, csupán azért kérdeztem, mert a 
költségvetés helyzete lehetővé tette volna egy magasabb időintervallumon keresztül történő támogatást, 
illetve kamatátvállalást. Attól nem félek, hogy az összegre nem lesz pályázó, hiszen hallottuk, hogy 800 
ilyen vállalkozás van a városban. Ezt a lehetőséget természetesen támogatni kell, és a 
Vállalkozásfejlesztési Alapítványt ezért dicséret illeti.  
 
Varga Béla ügyvezető igazgató: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Lombos elnök úrnak azt 
tudom mondani, hogy lesz visszajelzés folyamatosan. Az volt a megállapodás része, hogy a szakmai 
részt, a lebonyolítást illetően az Alapítványnak a munkaszervezete végzi. Abban maradtunk a 
városvezetéssel, hogy évente lesz ilyen beszámoló, kik, milyen célra, milyen formában használták fel. 
Látható, hogy jó helyre fog kerülni ez az összeg. Köszönjük Elnök úrnak az elismerő szavait. Örülök neki, 
hogy nyitott, fogékony Balassagyarmat Város Képviselő-testülete erre a dologra. Én úgy gondolom, ez 
egy nagyon jó befektetés. hiszen ezt az összeget a helyi vállalkozóknak adják, ezáltal a várost erősítik, 
ami erős lokálpatriotizmust feltételez itt Balassagyarmaton, amiről mindig híres volt ez a Civitas Fortissima 
város. Egy gondolat Dobrocsi képviselő úrnak. Nekünk egy megkötésünk volt, ami a mikrohitel 
szabályzatot illeti, hogy mezőgazdasági célú tevékenységre nem lehet felhasználni ezt a hitelt. 
Természetesen, ha Balassagyarmat város bizonyos kötöttségeket szab, mi ahhoz fogunk ragaszkodni.  
A hitel kamata fix, nem fog változni. Végig, a futamidő lejártáig marad a 3,9 %, ez a Kormányzat által 
garantált. Az önkormányzatnak egy éves fix költségként lehet ezt figyelembe venni.  
Köszönöm szépen még egyszer a támogatásukat. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Azt gondolom, hogyha a hiteltámogatást 
igénybe veszik a vállalkozások, beindul a vállalkozás, adó is képződik. A vállalkozás a kamattámogatást 
köteles visszafizetni akkor, ha a beruházás utáni 3 évben nem növekedett az árbevétel legalább 5 %-kal, 
vagy nem nőtt a vállalkozás által foglalkoztatottak száma.  
 
A Polgármester további 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 

51/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
kedvezményes mikrohitel biztosításának támogatására 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nógrád Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre a mikrohitel 
program kamattámogatásának átvállalásához, az alábbi feltételek mellett: 

 
- az önkormányzat éves szinte 50 millió forint kihelyezett támogatás kapcsán átvállalja a 3,9%-os 

éves kamatot, 3 éven keresztül (2017-2019). A kamattámogatás biztosíték meglétéhez kötött. 
- csak balassagyarmati székhelyű és telephelyű vállalkozás fejlesztése támogatható, azzal, hogy a 

fejlesztésnek Balassagyarmaton kell megvalósulnia 
- a támogatás nem fordítható személygépkocsi beszerzésére, kivéve, ha a vállalkozás 

főtevékenysége személyszállítás 
- a vállalkozás a kamattámogatást köteles visszafizetni akkor, ha a beruházás utáni 3. évben nem 

növekedett az árbevétel legalább 5%-kkal, vagy nem nőtt a vállalkozás által foglalkoztatottak 
száma 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, az 

együttműködési megállapodást írja alá. 
 

3) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a 
döntés átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016.(VI.10.) 

önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2017.(IV.03..) önkormányzati r e n d e l e t e 
 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

16/2016.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5.) Előterjesztés a helyi értékvédelemről szóló 26/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet 

módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy a rendelet-módosítás célja az Ipoly parton lévő platánfák 
védelembe való helyezése. 
 
Dobrocsi Lénárd: A fák metszése teljesen befejeződött? Erősítsék meg vagy cáfolják, de a pálya fölé 
belógó ágak megtartása az árnyékolás miatt történt? Vagy azért, mert volt egy kis felzúdulás, és ezért 
félbe maradt? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az önkormányzati területen lévő fákat azért kellett megmetszeni, mert a 
vetési varjak megszállták a fákat, tele voltak fészekkel. Ennek folyományaképp elég hosszasan folytattunk 
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egyeztetéseket. Inkább nem mondanék véleményt erről az egészről, mert megmondom őszintén kicsit 
elcsodálkoztam ennek az egésznek a menetén. A vetési varjú a magyar törvények szerint védett madár. 
Három helyen végeztünk ilyen munkálatokat, a Kiss Árpád Általános Iskolánál, a Thököly utcában a 
piacnál és az Ipoly parton a rekortán pálya mellett metszettek. Emellett héjával is riogattuk őket, sikerrel, 
mert a varjak tényleg eltűntek. Jelen pillanatban a kórháznál jelentenek problémát. Műfészkeket kellett 
készítenünk, sok millióért, ezt a varjak nem vették komolyan. Egy részükbe belementek, az Ipari Park 
területén. Úgy néz ki, elég független állatok ezek és eldöntik, hogy hol akarnak fészket rakni. Értünk el 
eredményeket, nem feltétlenül a fák megmetszésével, inkább a héja megjelenésével, pontosabban 
mindkettővel együtt. Hogy aztán visszajönnek-e a varjak erre a területre? Azt nem tudom. Erre nem 
tudunk garanciát vállalni. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Azzal egészíteném ki, hogy van összefüggés a jelenlegi napirend és a 
varjú program között, jól látja Képviselő úr. Jogszabály alapján, a Horgásztanya területén lévő fák felett a 
Horgásztanya tulajdonosa rendelkezik. Tehát azt csinál vele, amit akar. Magántulajdonon lévő fák 
tekintetében semmiféle engedély kötelezettség nincsen a tulajdonosnak, sajnálatos módon. Egyetlen egy 
technika van erre, hogy megóvjuk ezeket a fákat, hogyha védelembe helyezzük. Ez történik most. 
Egyébként azért helyezzük védelembe, hogy a Horgásztanya fái megmaradhassanak, hogy árnyékot 
adjanak a rekortán pályának. Nem mi vágtuk azokat a fákat. Ha rajtunk múlik, akkor nem kaptak volna 
ilyen visszametszést, csak olyat, mint a többi fa. Nyilvánvalóan, sajnálatos módon, mi is már csak a kész 
helyzetet láttuk, és időben léptünk a további pusztítás ellen. A rendelet módosítás elfogadása továbbra is 
biztosítani fogja a fák meglétét. Szakértővel konzultálva megállapítottuk, hogy a fák nem károsodtak, kb. 
olyan állapotba kerültek, mint a Bölcsődénél lévő fák a 3 éve végzett visszametszések során. Ha most 
kimegy valaki a Bölcsőde udvarára, látja, hogy gyönyörű egészségesen nőnek a fák, 2-3 év múlva helyre 
áll a rend. Köszönöm.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt 
jelent a szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017.(IV.03.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a helyi értékvédelemről szóló 26/2001. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
6.) Előterjesztés a „Balassagyarmat” és a „Civitas Fortissima” név felvételéről és használatáról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelent a 
szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2017.(IV.03.)     önkormányzati r e n d e l e t e 
a „Balassagyarmat” és a „Civitas Fortissima” név felvételéről és használatáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
7.) Beszámoló a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezetőt. Megkérdezi, hogy a 
kiküldött írásos anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
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Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető: Köszönöm nem, ha van kérdés, arra válaszolok.  
 
Medvácz Lajos polgármester megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény a napirenddel 
kapcsolatosan?  
 
Dobrocsi Lénárd: Én csak erőt és kitartást kívánok a munkájukhoz, amit Ön és a kolléganői végeznek. A 
közelmúltban sikerült végigjárnunk az összes óvodát, rendkívül pozitívak voltak a tapasztalatok. Bízom 
benne, hogy abból a pályázatból, amit Ön is megemlített az anyagában, minél több forrás fog a városba 
érkezni, ezzel is segítve az Önök munkáját, illetve tovább segítve az óvodákban a feltételek javulását. 
Köszönöm a munkájukat. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt 
jelen a szavazásnál).  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2017.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015/2016-os nevelési év 
eredményeiről és a 2016/2017-es nevelési év eddig zajló eseményeiről szóló beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 

Határidő: 2017. április 15. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

 
8.) Beszámoló a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2016. évi működéséről  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Nagyházi Béla igazgató urat. Megkérdezi, hogy a kiküldött írásos 
anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
Nagyházi Béla igazgató: Nem kívánom kiegészíteni az anyagot. Köszönöm az Önkormányzat segítségét, 
illetve a különböző szervezeteknek, intézményeknek a működésünkhöz nyújtott hozzájárulását, akár 
anyagi, akár technikai, akár humán erőforrás tekintetében, mellyel megkönnyítették a munkánkat a tavalyi 
év során. Köszönöm.   
 
Medvácz Lajos polgármester megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény a napirenddel 
kapcsolatosan?  
 
Lombos István: Nekem egy kérdésem, illetve kérésem lenne. Igazgató Úr immár egy éve igazgatja a 
Művelődési Központot. Úgy gondolom, hogy ez az egy év az igazgatói tevékenység kapcsán nagyon sok 
tapasztalatot, új impulzust, információt hozott, még akkor is, ha tudom, hogy előtte is ott dolgozott. Azt is 
tudom, hogy nagy elődök után nem könnyű hasonló színvonalon végezni a munkát. Arra lennék kíváncsi, 
hogy a régi apparátussal az új igazgató hogy tudott a saját maga által felállított követelményeknek is  
megfelelő munkát végezni? 
 
Nagyházi Béla igazgató: Köszönöm a kérdést Képviselő Úr. A szakmai kapcsolat előtte is és most is 
teljesen jó a kollégákkal. Azon túl, hogy vitázunk bizonyos rendezvényekről., hogy merre, hogyan tovább,  
illetve ki, hogyan gondolja. Ez szerintem egy szervezet életéhez hozzátartozik. Nekem nincs semmiféle 
fenntartásom a kollégákkal szemben, szakmailag nagyon felkészültek. Mondhatom azt is, illetve ez tény, 
hogy szakmailag felkészültebbek rendezvényszervezés, illetve közművelődés területén, mint akár én is.  
Megbízom a kollégáim szakmai hozzáértésében. Ez a válasz megfelelő volt Képviselő úr számára? 
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Lombos István: Sikerült megvalósítani az elképzeléseit? 
 
Nagyházi Béla igazgató: Az elképzelések megvalósítása folyamatban van. Nyilván pénzügyi vagy 
munkaszervezési pontokból is van előremenetel, törekszünk az adminisztratív dolgoknak a megújítására 
is, hogy egyszerűbben és gördülékenyebben menjenek az adminisztrációs tevékenységek, mert ahhoz, 
hogy tiszta képet kapjunk, bizonyos adatokra szükség van.   
 
Lombos István: Köszönöm a választ. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2017.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

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

tartalommal jóváhagyja a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2016. évi működésére vonatkozó 
beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. április 15. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Házirendjének jóváhagyására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi 

Óvoda házirendjét a határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és a 

házirendet záradékkal lássa el. 
 

Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
10.) Tájékoztató az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogramról  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a Modellprogram céljai között szerepel az idős emberek 
életminőségének a javítása, a magányosság érzésének a csökkentése, a biztonságérzet növelése és az 
egészségmegőrzés. Ehhez a Program infokommunikációs eszközöket alkalmaz majd, laptopot, 
számítógépet, internetet és igény szerint ún. állapotmérő és vészjelző karperecet a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás keretében. A Programhoz szükséges infokommunikációs eszközöket a Nemzeti 
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Fejlesztési Minisztérium a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségen keresztül, a 
humánerőforrást pedig az országos közfoglalkoztatás keretében kívánják biztosítani. Településünkön létre 
kell hozni egy diszpécserközpontot, ahol húsz közfoglalkoztatott személy fog majd dolgozni. A 
Modellprogram gazdája a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft, a települések 
vezetőinek koordinátori szerepkört szánnak. Bízom benne, hogy sikeres lesz a program.  
 
Lombos István: Az nem kérdés, hogyha az idősüggyel kapcsolatos döntést kell hoznunk, azt támogatni 
kell. Rászolgáltak az időskorúak, a szépkorúak arra, hogy segítsük az életvitelüket. A kérdésem az lenne, 
hogy van-e elképzelés az elhelyezést illetően, illetve a 20 fő felvételének az ügyében hogy állunk? Mert a 
megvalósítási kötelezettség az közeledik. Köszönöm. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Elnök Úr! A Hivatalon belül Halmosi Anna csoportvezető ennek a 
koordinátora. A mi feladatunk annyi volt, hogy próbáljuk meg összegyűjteni azokat a személyeket, akik a 
közfoglalkoztatotti körbe bekerülhetnek e tekintetben. De nem mi leszünk a közfoglalkoztatók, hanem az 
állam. Ezt a gyűjtést már meg kellett tennünk február végéig, leadtuk a neveket, nagyobb létszámban, 
mint amennyi az előírás volt. Az állam veszi fel velük a kapcsolatot. Azok, akik vállalják a programot, részt 
kívánnak benne venni, először egy oktatáson fognak részt venni. Kb. nyártól, nyár végétől indul 
ténylegesen ez a program. Az önkormányzatnak még annyi feladata lesz – amiről majd külön dönt a 
Testület –, hogy egy helyiséget kell biztosítani, ami után bérleti díjat nem fizetnének az önkormányzat 
részére. Ennek a bebútorozását, illetve a szükséges informatikai eszközökkel történő ellátását a program 
biztosítja. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet 
a Képviselő-testület – határozathozatal nélkül – egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 
11.) Előterjesztés a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára  
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.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

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

tartalommal köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodást kíván kötni az 
Evangélikus Egyházközséggel (2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 38.), valamint a Római Katolikus 
Egyházközséggel (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 22.). 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2017. március 31.   
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 
56/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 

az önkormányzati tulajdonú temető üzemeltetéséről 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 
balassagyarmati 1048. hrsz-ú, 1049. hrsz-ú és 1050. hrsz-ú temető fenntartásáról, üzemeltetéséről 
saját maga kíván gondoskodni, kegyeleti közszolgáltatási szerződést nem köt. 

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

 
Határidő: 2017. április 01.   
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
12.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírására 

Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírásáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szent 

Erzsébet Idősek Otthona (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.) intézményvezetői 
álláshelyének magasabb vezetői megbízással történő betöltésére az alábbi feltételekkel: 

 
Pályázati feltételek: 
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete 8. 2. pontjában 
meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és képesítés. 

• Szociális szakvizsga, melyet a Pályázó magasabb vezetői megbízás esetén legkésőbb a 
megbízást követő három éven belül köteles letenni. 

• Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

• Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat benyújtása magasabb vezetői megbízás esetén  

• Cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
• A Pályázó szakmai önéletrajzát, 
• Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel, 
• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárult, 
• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt a büntetlen előéletről és arról, hogy 

nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdése szerinti 
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• A szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolást, 
• A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat 

megtárgyalását, 
• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz. 
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A pályázat benyújtásának határideje: A www.kozigallas.gov.hu internetes felületen történő 
közzétételtől számított 30. nap 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 
A munkakör betölthetőségének időpontja és a megbízás időtartama: határozott idejű 
intézményvezetői megbízás 2017. július 1-jétől 2022. június 30-áig 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan 
létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével három hónap próbaidő 
kikötésével. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményben 
folyó szakmai munka jogszabályoknak megfelelő és szakszerű irányítása. Gondoskodás az 
intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, módosításáról, 
előterjesztéséről és betartásáról. Az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény teljes körű szakmai vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény munkavállalói 
felett. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kjt., illetve az annak a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen, a 
megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére történő 
megküldéssel (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni 
az „Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői pályázat” megjelölést. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a Kjt. és a a Vhr. alapján 
létrehozott szakmai előkészítő bizottság véleményezi, mely a pályázókat személyesen is 
meghallgatja. A bizottság által előterjesztett szakmai véleményt mérlegelve az intézményvezetői 
megbízásról a vonatkozó jogszabályok alapján Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt.  
 
A pályázati kiírás további közzététele: Balassagyarmat város honlapján: www.balassagyarmat.hu; 
városi tv 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető dr. Varga Andrea jegyzőtől a 06-
35-505-925-ös telefonszámon.  
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás  közzétételéről 
és a pályázati eljárás jogszerű lebonyolításáról. 

 Határidő: 2017. április 5. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

13.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
58/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírásáról  
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

Balassagyarmat Városi Bölcsőde (2660 Balassagyarmat, Achim András út 20.) 
intézményvezetői álláshelyének magasabb vezetői megbízással történő betöltésére az alábbi 
feltételekkel: 

 
Pályázati feltételek: 

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I./2./B. pontjában meghatározott szakirányú 
felsőfokú végzettség és képesítés. 

• Szociális szakvizsga vagy pedagógus szakvizsga, melyet a Pályázó magasabb vezetői 
megbízás esetén legkésőbb a megbízást követő három éven belül köteles letenni. 

• Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

• Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat benyújtása magasabb vezetői megbízás esetén. 

• Cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
 

A pályázathoz csatolni kell: 
• A Pályázó szakmai önéletrajzát, 
• Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel, 
• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárult, 
• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt a büntetlen előéletről és arról, hogy 

nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdése szerinti 
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, 

• A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok 
nem áll fenn. 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• A szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolást 
• A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat 

megtárgyalását 
• Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz 
 

A pályázat benyújtásának határideje: A www.kozigallas.gov.hu internetes felületen történő 
közzétételtől számított 30. nap 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 
A munkakör betölthetőségének időpontja és a megbízás időtartama: határozott idejű 
intézményvezetői megbízás 2017. július 1-jétől 2022. június 30-áig 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan 
létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével három hónap próbaidő 
kikötésével. 
 
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményben 
folyó szakmai munka jogszabályoknak megfelelő és szakszerű irányítása. Gondoskodás az 
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intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, módosításáról, 
előterjesztéséről és betartásáról. Az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény teljes körű szakmai vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény munkavállalói 
felett. 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kjt., illetve az annak a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen, a 
megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére történő 
megküldéssel (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni 
az „Intézményvezetői pályázat” megjelölést. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a Kjt. és a a Vhr. alapján 
létrehozott szakmai előkészítő bizottság véleményezi, mely a pályázókat személyesen is 
meghallgatja. A bizottság által előterjesztett szakmai véleményt mérlegelve az intézményvezetői 
megbízásról a vonatkozó jogszabályok alapján Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt.  
 
A pályázati kiírás további közzététele: Balassagyarmat város honlapján: www.balassagyarmat.hu; 
városi tv 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető dr. Varga Andrea jegyzőtől a 06-
35-505-925-ös telefonszámon.  
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás  közzétételéről 
és a pályázati eljárás jogszerű lebonyolításáról. 

 
 Határidő: 2017. április 5. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatosan? 
 
Lombos István: Nem tudom Polgármester Úr, hogy ide tartozik-e, amit kérdezni szeretnék, ha nem, 
akkor elnézést kérek. Továbbra is a Rendelő-intézetnél kialakítandó parkolóval van bajom. Tudniillik, az 
önkormányzati terület. Hacsak nem vette meg az önkormányzattól a Kórház. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nem.   
 
Lombos István: Nem a parkolót mondom, hanem a parkoló melletti gyepes területet, amiből most parkoló 
lesz, illetve bejárat.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez a kórház területe.  
 
Lombos István: Az végig a Kórház területe? Akkor okafogyottá vált a kérdésem, elnézést kérek. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Kórház Igazgatója azt mondta, hogy a Kórház előtti kerítést le lehetne 
bontani, helyére parkolókat lehetne létesíteni. A Kórház vezetése megtiltotta már azt, hogy behajtsanak a 
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Kórház területére az autók és ott parkoljanak, több ok miatt. Azzal, hogyha ezt a minden oldalról nyitott, 
mondhatni díszkerítést elbontanák, akkor ezen az oldalon nagyon szépen meg lehetne állni. Két gondot 
látok az ügyben, az egyik, hogy ott van a buszmegálló, valószínű ezt is meg lehetne valahogy oldani. A 
másik probléma, hogy ott van egy olyan elektromos oszlop, éppen a bejáratnál, amit majd lehet, hogy ki 
kell váltani. Megpróbáljuk a Kórházzal közösen ezt megoldani. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Csak kiegészíteném Polgármester Urat azzal, hogy egészen a Szontágh P. 
utcáig az egész terület a Kórház területe, csak nincs elkerítve. Volt ott kerítés, csak néhány éve el lett 
bontva. Egyébként évek óta kell parkoló díjat fizetni a Kórházban. Az a lényeg, hogy a mostani 
építkezéssel jelentősen fog emelkedni a parkolóhelyek száma. Az sem baj, ha ilyen területen fizető 
parkolók vannak, de a Rendelő-intézet melletti aszfaltozott parkoló marad továbbra is ingyenes.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2017 (IV.03.) önkormányzati   r e n d e l e t e 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
15/a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti lakás 

lakásbérleti jogviszonyának rendezésére  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti  

lakás lakásbérleti jogviszonyának a rendezéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 
41. B. I. emelet 4. ajtószám alatti 100 m2 alapterületű összkomfortos lakást határozott időre, 
2017. április 1. napjától kezdődően 2020. március 31. napjáig Molnárné Molnár Krisztina 
(szül.: Molnár Krisztina; 1977.; an.: Horváth Zsuzsanna) és Molnár György (szül: Molnár György; 
1974.; an.: Cserni Éva) részére szociális elvű lakbér megfizetése mellett– bérbe adja, azzal a 
feltétellel, hogy a megkötött lakáselőtakarékossági szerződésben foglaltakat a bérlet ideje 
alatt továbbra is teljesítik, havi 10.000.- Ft-tal, azaz tízezer forinttal fizetik. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

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

 
Határidő: A kiértesítésre:      2017. április 15.  

       A lakásbérleti szerződés megkötésére:   2017. április 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezésére  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 30. tetőtér 2. ajtószám  
alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szabó püspök u. 
30. tetőtér 2. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű, egy és fél szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Gulyás László Zsoltné (szül. név: Litavszki Rita; 1968.; an.: Csalár Ilona) részére határozott időre 
2017. április 1. napjától 2017. június 30. napjáig költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe 
adja, és egyben felszólítja a bérlőt az együttélés szabályainak betartására. 
• Amennyiben a határozott időtartam alatt a bérlő nem tesz eleget a felszólításban 

foglaltaknak, akkor a határozott idő letelte után a lakásra nem hosszabbítható meg a 
lakásbérleti szerződés. 

• Amennyiben a határozott időtartam alatt a bérlő felszólításban foglaltaknak eleget tesz, 
akkor kezdeményezheti a lakásbérleti szerződésének a meghosszabbítását. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakás bérlőjét terhelik. 

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

Határidő:  a kiértesítésre:    2017. április 15. 
a lakásbérleti szerződés megkötésére:  2017. április 30. 

 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
c)  Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 2. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

jogviszonyának rendezésére  
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 2. ajtószám alatti  

lakás lakásbérleti jogviszonyának rendezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. 
földszint 2. ajtószám alatti 42 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Vereczki 
Szilvia (szül.: 1969.; an.: Herde Erzsébet) részére határozott időre 2017. április 1. napjától 2018. 
március 31. napjáig költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  kiértesítésre:     2017. április 15. 

a lakásbérleti szerződés megkötésére:  2017. április 30. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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16.) Előterjesztés a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő használaton kívüli 

ingatlanok 2017. évi gyommentesítésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő  
használaton kívüli ingatlanok 2017. évi gyommentesítéséről 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Csábi Balázs egyéni vállalkozóval köti meg a szerződést 
2017. április 1.-től 2017. december 31.-ig terjedő határozott időtartamra és a vállalkozó a lekaszált fű 
fejében elvégzi a fűkaszálást – szükség szerint, de legalább évi két alkalommal – az alábbi területek 
vonatkozásában 

Balassagyarmat 

- 041/28 hrsz.   8,2371 ha (Május 1. u. vége)  
- 032/2 hrsz.   3,8708 ha (Kórház mellett)  
- 3154/2 hrsz.   5,8 ha (Vasnagyker mögött)  
- 709/10 hrsz.   2,0 ha (új buszpályaudvar mellett) 
- 3195 hrsz.   0,3436 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 3192/1 hrsz.  4 ha (Ipolypart út – elkerülő út közötti terület, focipálya mellett            
- 0154/15 hrsz.   0, 2008 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 0154/19 hrsz.   0,4164 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület)    
- 3192/2 hrsz.   7,5509 ha (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület) 
- 350/3 hrsz.   2,3941 ha  (Ipolypart út - elkerülő út közötti terület)  
- 064/10 hrsz.                   0.9875 ha (Szügyi út mellett) 
- 064/12 hrsz.                 11,6665 ha (Szügyi út mellett) 
- 1835/113hrsz.             1,7173 ha (Springa-domb, Városerdő oldala) 
- 1835/114 hrsz.               5,1509 ha (Springa-domb, Huszár Aladár utca oldala) 
- 1038 hrsz.   2,3471 ha (Patvarci út mellett) 
- 038/2 hrsz.  0,8622 ha (Patvarci út mellett) 

 
Patvarc 
-  048/6 hrsz.  4,4154 ha (vízmű területe) 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő:  szerződés megkötésére: 2017. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 

17.) Előterjesztés a Kulturális Bizottság beszámolója a 2016. évi sportegyesületi támogatásokra 
biztosított összeg felhasználásról szóló beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke 

 
Lombos István: Köszönöm a szót. Csak azoknak mondanám el, akik nincsenek igazán benne a 
sporttámogatásokban, hogy a Vitalitás SE 2.300 eFt támogatása az 2.610 eFt, mert a Vitalitás sportolói 
egyenként is kapnak bizonyos támogatásokat a sporttevékenységükhöz, összesen 310 eFt-ot. 
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Labdarúgásra 4,5 millió Ft-ot szán az önkormányzat támogatásként. Ha a kézilabdát nézzük – összeadjuk 
a Pumák és a Balassi SE támogatását – akkor 3.200 eFt támogatás van. Azért mondom mindezt el, hogy 
legyen mindenki tisztában vele, hogy összességében a sportágat, magát összességében kell nézni, és 
akkor ezek a támogatási összegek. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a 2016. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2016. évi 
sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
18.) Előterjesztés Balassagyarmat város 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 
  

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

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
19.) Előterjesztés Termelői Közösség létrehozására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
Termelői Közösség létrehozásáról 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben rögzítettek 

alapján egyetért a Balassagyarmat és Környéke Termelői Közösség létrehozásával. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére, a 
Közösség létrehozásához szükséges együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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20.) Előterjesztés intézményi térítési díj megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Nem konkrétan ehhez a napirendi ponthoz, de ezt is érinti, sajnos a CD-re más 
sorrendbe került fel az utolsó néhány anyag, de minden anyag rajta van és a meghívó szerinti sorrendben 
haladunk. Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

14/2017.(IV.03.) önkormányzati   r e n d e l e t e 
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

2/2006.(I.27.) rendelete módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
21.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 
pályázat elbírálására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére 
34/2017.(II.23.) számú határozatával kiírt pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot elfogadva a KOMMUNÁL-SZOL Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 2660 Balassagyarmat, Jószív utca 20.; cégjegyzékszám: 12 09 008845; 
statisztikai számjel: 24892412-3700-113-12; KÜJ azonosító: 1303362272; KTJ azonosító: 10256997; 
adószám: 24892412-1-12; bankszámla száma: 10300002-10614511-49020013; képviselő: Szvák 
Gergő Márton ügyvezető) kíván közszolgáltatási szerződést kötni a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére, 2017. április 01. napjától számított egy éves, határozott időtartamra, a pályázati 
felhívásban foglalt tartalommal.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatatási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: a 2. pont tekintetében: 2017. április 01. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

22.) Előterjesztés társulási egyezmény 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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Egyezmény jóváhagyásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Nógrád Megye Önkormányzata, a l’AIG (AssociazioneItaliana Alberghiper 
la Gioventù) /Az Ifjúsági Szállodák Olaszországi Egyesülete/ valamint Balassagyarmat Város 
Önkormányzata közötti társulási egyezményt.  
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére, az 
egyezmény aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
23.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthonában ellátottakkal kötendő 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.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2017.(III.30.) h a t á r o z a t a 
a Szent Erzsébet Idősek Otthonában ellátottakkal kötendő megállapodások  

jóváhagyására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthonában 
ellátottakkal kötendő, 2017. április 1-jétől hatályos megállapodásait a határozati javaslat 1. és 2. 
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntéshez kapcsolódó intézkedések 

megtételéről.  
 

Határidő: 2017. április 1. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző  

 
Medvácz Lajos polgármester a napirend elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak az aktív 
munkát, elköszön a Városi Televízió nézőitől és 17.10 órakor az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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


