Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április
27-én 14.00 órától tartott rendes üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas
János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek
Ferencné, Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelent vendégeket, a Képviselő-testület tagjait, az
intézményvezetőket és a városi televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 12 főből 11 fő
van jelen (Orosz Bernadett késését előre jelezte).
A napirendre vonatkozóan javasolnám az „Előterjesztés sportfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó
döntések meghozatalára” című napirendi pont felvételét.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat?
Zolnyánszki Zsolt: Módosító javaslatom van a napirendi pontok cseréjére vonatkozóan, javasolnám a
meghívóban szereplő 8. napirendi pont előre vételét, igazgató asszony elfoglaltsága okán.
Lombos István: Napirend előtt lenne kérdésem. A költségvetés elfogadásakor a kérdésemre kapott
válasz alapján konstatáltam, hogy 13M forint van előirányozva az önkormányzati lakások felújítására.
Elindultak-e már ezek a felújítások?
Medvácz Lajos polgármester Még nem indultak el a felújítások.
Medvácz Lajos polgármester egyéb vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a napirendi
pontok cseréjére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés sportfejlesztési beruházáshoz
kapcsolódó döntések meghozatalára” című napirendi pont felvételét, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

A mai ülés napirendje:
Zárt ülés:
1.)
a) Előterjesztés a Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája intézményvezetői pályázatának véleményezésére
b) Előterjesztés a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának
véleményezésre
c) Előterjesztés a Madách Imre Kollégium intézményvezetői pályázatának véleményezésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Nyílt ülés:
1.) Beszámoló a Balassagyarmati Sportintézmények 2016. évi működésről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a temetőről és a temető használat szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Bajcsy Zsilinszky út 18., hrsz.: 1777/2 alatti, volt határőrségi épület (Államrendőrségi
és Csendőrségi palota) védetté nyilvánítására, és a helyi értékvédelemről szóló 26/2001.(VI.22.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelem elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 029/18 hrsz-ú
elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

ingatlan 975/21153 tulajdoni hányadának

7.) Előterjesztés Kertész István Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Lakásügyek
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa György utca 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezésére
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 9. II. lh. III. em. 3. ajtószám alatti lakás
lakásbérleti jogviszonyának rendezésére (Kelnár Imréné)
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakás lakásbérleti
jogviszonyának rendezésére (Oláh Gyula)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Günter Labdarúgó Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés képviselői indítványra
Előterjesztő: Dobrocsi Lénárd képviselő
11.) Előterjesztés a Városgondnokság intézményvezetőjének magasabb vezetői beosztásra történő
megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés sportfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Az 1/a., 1/b. és 1/c. napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos
anyagát a 7/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.
Medvácz Lajos polgármester a zárt ülést követően ismerteti az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt
fontosabb eseményeket, majd tájékoztat a város kulturális programjairól.
(Közben a Képviselő-testület egy perces megemlékezést tart Dr. Horváth László emlékére)
(A polgármesteri beszámoló és tájékoztató ismertetését követően Orosz Bernadett képviselő
asszony megérkezik az ülésre.)
1.) Beszámoló a Balassagyarmati Sportintézmények 2016. évi működésről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Gaál Dénest, a Városi Sportintézmények vezetőjét. Megkérdezi,
hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz.
Gaál Dénes: Nem, köszönöm.
Lombos István: Köszönöm a szót! 2 kérdésem lenne igazgató úrhoz. A strandon milyen felújítást
terveznek? A szerencsésen megnyert pályázati pénzéből mikor fog elindulni a városi sportcsarnok
felújítása?
Gaál Dénes: A sportcsarnok felújításával kapcsolatban a héten volt itt a Magyar Kézilabda Szövetség
által kiírt pályázatra jelentkező kivitelezőktől 2 cég, akik a helyszíni bejárást követően meg fogják tenni a
kézilabda szövetség felé ajánlatukat. Annyit kértem, hogy vegyék figyelembe a csarnok kihasználtságát,
tehát a nyári iskolaszünet lenne a legalkalmasabb, hogy a kivitelezést elvégezzék. Mind a kettő pályázó
figyelembe fogja ezt venni, és ez alapján fognak ajánlatot tenni.
A strandot illetően, úgy tudom, hogy az önkormányzatnak folyamatban van egy szerződés kötése egy
budapesti céggel, aki komplex felújítási tervet fog készíteni a strandra vonatkozóan. Ez a felújítás érintene
egy harmadik élménymedence kialakítását, a meglévő kettő medence felújítását, parkolóval és kiszolgáló
helyiségekkel együtt. Tehát ennek a tervezése előkészítés alatt áll.
Lombos István: Ez mennyiben befolyásolja a strand nyitási, zárási idejét?
Medvácz Lajos polgármester: Nem befolyásolja.
Fazekas János: Köszönöm a szót a polgármester! Találkoztam néhány ismerősömmel, akikről azt
feltételezem, hogy a strand látogatói. Az látszik, hogy a strand nagy medencéjének állapota hagy némi
kivetni valót maga után. Én az elmúlt esztendőben tapasztaltam meg egy rendezvény szervezés során,
hogy éppen akkor esett szét a nagymedence porszívója. A beszámolóban látható, hogy a nagymedence
kilyukadt. Mindamellett, hogy ez némi többlet vízfogyasztást okozott, meg kell oldani ezt a fajta problémát.
Hogyan látja ennek megoldását, ennek anyagi vonatkozásait, ami majd feltételezhetően az
önkormányzatot érinti?
Csak azért tettem fel ezt a kérdést, hogy tudjam tájékoztatni erről azokat az embereket, akik a
nagymedence vize miatt nincsenek megelégedve a stranddal. Zöld volt az egész medence, mert nem
lehetett porszívózni.
Gaál Dénes: A porszívó javítása megtörtént, de a képviselő úr által említett porszívó elromlása 1 évvel ez

előtt történt. A porszívónak semmi baja nem volt ebben az évben. Most az okozott problémát, hogy a nagy
medence szigetelése elvált a betontól, így a víz befolyt a szigetelőanyag és aljzatbeton közé. Ez által
megemelkedett a fólia és a porszívó önmagához szívta a műanyag borítást, és ezért nem tudott haladni
az aljzaton. Amikor ezt a problémát észleltük 3 hét volt hátra az üzemeltetésből, tehát úgy döntöttünk,
hogy nem engedjük le a medencét, hanem még ezt a 3 hetet végigüzemeltettük. Úgyhogy az utolsó 3
hétben valóban a takarítás hiánya miatt előfordult, hogy a víz minősége nem volt olyan, mint nyitáskor.
Mivel egy kivitelező cég az árajánlatát megtette, a medence a nyitásra meg lesz javítva. Ez a probléma
idén nem fog előfordulni.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen!
Medvácz Lajos polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2017.(IV.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Sportintézmények 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Sportintézmények 2016. évi működésére vonatkozó
beszámolóját.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2017. május 15.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző

Medvácz Lajos polgármester a szavazást követően gratulációját fejezi ki Orosz Bernadett
képviselő asszonynak gyermeke születése alkalmából! Közben átadja neki a virágcsokrot.
1.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és
könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Kiss-Mohai Orsolya igazgató asszonyt. Megkérdezi, hogy kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Kiss-Mohai Orsolya: Nem, köszönöm
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) V. Az Intézmény működésének főbb
szabályai címszó alatti 1.5. A munkaidő beosztása pontjában, továbbá az SZMSZ 1. számú
mellékletét képező, Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatának I. Bevezető részében a
szolgáltatások igénybevételének időpontját az alábbiak szerint módosítja:

Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.)
Hétfő, Szerda, Péntek
Kedd, Csütörtök
Szombat
Vasárnap

8.30 – 16.30 óráig
8.30 – 18.00 óráig
8.30 – 12.30 óráig
Zárva

A nyári időszakban, június 17-e és augusztus 31-e között a Könyvtár az alábbi
nyitvatartással üzemel:
Hétfő - Péntek
8.30 – 16.30 óráig
Szombat - Vasárnap
Zárva
2) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a változásokat az Intézmény SZMSZ-én vezesse át
és foglalja a dokumentumot egységes szerkezetbe.
3) A Képviselő-testület felkéri az Intézmény vezetőjét a döntést követő, szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Kiss-Mohai Orsolya igazgató
2.) Előterjesztés a temetőről és a temető használat szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
Pulay László: Köszönöm a szót Polgármester úr!
A temetőben rengeteg olyan sírhely, emlékhely van, amit érdemes nagy odafigyeléssel karbantartatni,
akár a megbízott temetkezési vállalkozóval vagy a tulajdonos cégekkel. Itt említeném meg azt, hogy a
védett sírhellyel kapcsolatban nincs semmi megjegyzés ebben a tervezetben. Ezt hiányolom belőle,
kérem szépen, hogy erre fordítsanak figyelmet! Ezeket a sírhelyeket meg kell őrizni és a városnak
odafigyelve gondoskodni kell róluk.
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Most van egy egyeztetés folyamatban ezzel
kapcsolatban. Eddig ezeket az említett sírhelyeket Vas Ágnes, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
gondozta, ápolta. Most hosszú listát kaptunk ezekről a sírhelyekről, és havi bontásban azokról a
teendőkről, amiket ő elvégzett. Most egyeztetünk a tekintetben, hogy a továbbiakban – mivel ő már
egészségügyi állapota miatt nem tudja ellátni - ki milyen formában fogja ezt biztosítani. A rendeletben nem
kell kikötni erre vonatkozóan szabályozást.
Medvácz Lajos polgármester: Azok a sírhelyek, amiről képviselő úr beszélt az egyházi temetők területén
vannak. És van a Hősök temetője, amiről rendelkezik a rendeletünk. Azt gondolom, hogy a 2 nem áll
ellentétben egymással. A Városgondnokságunk is több alkalommal megfelelően gondozta.
Természetesen majd fel kell tárni, pontosan rögzíteni kell, és majd más formában gondoskodni kell róluk.
Köszönjük szépen a véleményt!
Moór Mátyás: Köszönöm a szót!
Csak annyit mondanék el tájékoztatásul, hogy a jogalkotási rendben októberig meg kell alkotni az
önkormányzatnak egy településkép védelmi rendeletet, mely törvény alapján ki kell, hogy váltsa a
korábban meglévő helyi értékvédelmi rendeleteket, településkép védelmi rendeleteket, örökség védelmi
és egyéb helyi jogszabályokat, egy egységes szerkezetbe foglalva. Ebbe az októberben hatályba
léptetendő rendeletbe, a helyi védelmi kategóriák közé beépíthető, és mellékletben felsorolhatóan
védelem alá helyezhetők lesznek ezek a síremlékek.

Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük főépítész úrnak a tájékoztatást!
Lombos István: Köszönöm szépen a szót! 2017. április 30-al a Végtisztesség temetkezési vállalattal
kötött szerződés lejár. Utána mi fog történni?
dr. Varga Andrea jegyző: Jelenleg a Végtisztesség Bt-vel nekünk az önkormányzati temetőre van
szerződésünk, ami lejár. Az önkormányzati temető az, ami a vasúthoz közel található, jelenleg nem zajlik
ott temetés. Az, ami a köztudatban egyházi temetőként funkcionál, az a katolikus és evangélikus egyház
tulajdonában van. Tehát ők tudnak és tudtak szerződést kötni ugyanazzal a szervezettel. Mi úgy
gondoltuk, hogy hamarosan ez a 2 temető vélhetően be fog telni, és akkor sokkal nagyobb szerepe lesz
az önkormányzati temetőnek. Onnantól már jelentősége lesz annak, hogy annak ki az üzemeltetője.
Egyelőre, mivel nincs rá szerződés, maga az önkormányzat. De most nincs szerepe, mert ott temetés
nem zajlik.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2017.(IV.29.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temető használat szabályairól
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Előterjesztés a Bajcsy Zsilinszky út 18., hrsz.: 1777/2 alatti, volt határőrségi épület
(Államrendőrségi és Csendőrségi palota) védetté nyilvánítására, és a helyi értékvédelemről
szóló 26/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2017. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a helyi értékvédelemről szóló 26/2001. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
4.) Előterjesztés ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelem elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2017. (IV.27.) határozata
ingyenes építési telek juttatására benyújtott kérelmek elbírálásáról
(3183/8 hrsz-ú ingatlan)
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmat város területén lakást
építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló

41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelet alapján Gyetvai Dávid (sz: 1987. an: Bojtos Anna) és
Gyetvainé Filkor Orsolya (sz: 1982. szül: Filkor Orsolya, an: Szabó Anna) 2660 Balassagyarmat,
Hunyadi u. 21. szám alatti lakosok részére, mint lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési
telekhez juttatatása céljából a Balassagyarmat, 3183/8 hrsz-ú 735 m2 alapterületű ingatlant biztosítja.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés f. pontja alapján a Balassagyarmat,
3183/8 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant természetbeni ellátás formájában nyújtja.
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balassagyarmat város területén
lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló
41/2015.(XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a Balassagyarmat 3183/8 hrsz-ú
ingatlanra szóló átruházási szerződést megkösse.
Határidő: a kiértesítésre 2017.május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 029/18 hrsz-ú ingatlan 975/21153 tulajdoni hányadának
elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A bizottságok javaslata az összegre
vonatkozóan 292.500.- + áfa.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
a javasolt 292.500+áfa összeggel együtt, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2017.(IV.27.) határozata
a Balassagyarmat 029/18 hrsz-ú ingatlan
975/21153 tulajdoni hányadának elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat 029/18 hrsz alatt felvett, szántó művelési ágú, 15
ha 5569 m2 területű ingatlan 975/21153 tulajdoni részét (9,75 AK) Petren Adrián János (sz: 1988. an:
Kispál Aranka) 2679 Csesztve, Madách Imre u. 9. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel
idegeníti el:
a) a tulajdoni rész vételára 292.500.-Ft + áfa azaz: kettőszázkilencvenkettőezer- ötszáz
forint + áfa,
b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,
d) amennyiben a természet védelméről szóló 1996. évi törvény alapján a Magyar Állam nem
él az elővásárlási jogával, továbbá a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII törvény alapján az elővásárlási jog jogosultja az elővásárlási jogával nem
él.

2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2017. augusztus 31-ig megkötendő
adásvételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: Kiértesítésre 2017. május 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

6.) Előterjesztés Kertész István Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény a
napirendi pont kapcsán?
Lombos István: Köszönöm a szót! Én továbbra is azon véleményen vagyok, hogy ilyen és ehhez hasonló
támogatásokat főleg polgármesteri keretből adjunk, amelyet Polgármester úr önállóan is meg tudna tenni,
nem kellene hozzá képviselő-testületi döntés. Én amellett vagyok, hogy az SZMSZ-t ez alapján kellene
egy bizonyos határig megváltoztatni. Ezzel együtt támogatom a kérelmet, nemcsak mert véletlenül benne
maradtam a Kertész István Alapítvány kuratóriumában, polgármester úr jóvoltából, hanem azért is, mert
tudjuk, hogy az alapítvány milyen munkát végzett. Majdán Béla munkássága valamennyiünk előtt
ismeretes. Nem kell különösebben kommentálni, hogy az elmúlt évtizedekben milyen munkát végzett az
alapítvány keretén belül. Javaslom, hogy támogassuk. Nagyon remélem, hogy a 25 éves évfordulót
megfelelőképpen tudjuk, majd megünnepelni.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2017. (IV.27.) h a t á r o z a t a
a Kertész István Alapítvány támogatásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kertész István alapítvány részére a
szervezet alapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezendő programmal kapcsolatosan felmerülő
költségek fedezetére 150 000,- Ft támogatást nyújt.
2./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a támogatott Alapítvánnyal a szerződést kösse meg.
Határidő: 2017. április 30
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
7.)
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa György utca 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
83/2017.(IV.27.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti
lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41/B. tetőtér 6. ajtószám alatti 95 m2 alapterületű, 2 + 3 fél szobás összkomfortos komfortfokozatú

lakást Radics Tamás Rolandné (szül. név: Bangó Viola, szül.: 1976.; an.: Radics Piroska) és
Radics Tamás Roland (szül. név: Radics Tamás Roland, szül: 1977.; an.: Bódi Erzsébet) részére
költségelven, határozott időre, 2017. január 1-től kezdődően 2017. december 31-ig bérbe
adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
b)

a kiértesítésre: 2017. május 15.
lakásbérleti szerződés megkötése: 2017. május 31.
Medvácz Lajos polgármester

Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 9. II. lh. III. em. 3. ajtószám alatti lakás
lakásbérleti jogviszonyának rendezésére (Kelnár Imréné)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2017.(IV. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. II. lh. 3. em. 3. ajtószám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 9. II.
lh. III. emelet 3. ajtószám alatti 48 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Kelnár Imréné
(sz.: Deme Mária; Balassagyarmat, 1947.; an.: Csáky Margit) részére szociális alapú lakbér
megfizetése mellett 2017. május 1-től kezdődően 2018. április 30-ig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2017. május 15.
a szerződés megkötésére: 2017. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos - polgármester
c)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakás
lakásbérleti jogviszonyának rendezésére (Oláh Gyula)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2017. (IV. 27.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről
(Oláh Gyula)

(1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh Gyula (szül.: Oláh Gyula;
szül. idő: 1939.; an.: Oláh Sarolta) Bérlő részére a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám
alatti önkormányzati tulajdonú lakás helyett a Balassagyarmat, Kossuth L. út 35. fsz. 2. ajtószám
alatti 60 m2-es komfortos komfortfokozatú szintén önkormányzati tulajdonú lakást határozott időre,
2017. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig – szociális elvű lakbér megfizetése mellett –
bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.

(2)

Amennyiben:
a Bérlő nem fogadja el az (1) pontban felajánlott lakást, úgy a Balassagyarmat, Rákóczi u.
7. fsz. 4. ajtószám alatti lakást, kiürítve, (a tisztasági festéstől eltekintünk) kitakarítva,
2017. június 15-ig kell Balassagyarmat Város Önkormányzatának, mint a Balassagyarmat,
Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti ingatlan tulajdonosának visszaadni az ingatlant.
a Bérlő Balassagyarmat Város Önkormányzata által felkínált cserelehetőséget nem
fogadja el, akkor az önkormányzatnak nincs elhelyezési kötelezettsége a lakásban
lakókkal szemben.

(3)

A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A kiértesítésre: 2017. május 15.
A szerződés megkötésére: 2017. május 31.
A Balassagyarmat, Kossuth L. út 35. fsz. 2. ajtószám alatti lakás átadására: 2017.
május 31.
Amennyiben nem fogadja el, a Balassagyarmat, Kossuth L. út 35. fsz. 2. ajtószám
alatti lakást, akkor a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám alatti lakás
leadására 2017. június 15.
Amennyiben nem adja vissza 2017. június 15-ig a Rákóczi u. 7. fsz. 4. ajtószám
alatti lakást, a kiürítési eljárás megindítására, illetve a tartozások jövedelemből
való letiltására 2017. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

Határidő:

9.) Előterjesztés a Günter Labdarúgó Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Lombos István: Milyen sportegyesületről van szó?
Fazekas János: Köszönöm a szót! Én is ezzel a dilemmával küszködök, mint képviselő társam. Az tisztán
látszik, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 15,4M forint támogatás van biztosítva a
különböző, városban működő egyesületek támogatására vonatkozóan. Az előbb említett kérelmező
előttem sem teljesen tiszta. A kérelem benyújtását követően és a bizottsági ülés után egy 2. számú
mellékletet osztottak ki számunkra, amit egyébként 5 sorban fogalmazott meg Képes Rita Karolina, a
Günter Sportegyesület elnöke, de azt kell, hogy mondjam, hogy hatszor olvastam el, de nem tudom
értelmezni. Ezért én semmiképp nem tudom javasolni az egyébként számomra tekintélyt parancsoló 200e
forint támogatás megítélését.
Zolnyánszki Zsolt: köszönöm szépen! Tökéletesen jól érzékelik képviselőtársaim, hogy itt gond van.
Nem először van a bizottság előtt ez az anyag. Volt a sportkeret felosztásakor 2 új egyesület, melyek
közül az egyik teljes egészében bemutatkozott előttünk, és volt a Günter egyesület, akikre azt tudom
mondani, hogy még most sem tudom, hogy mit tevékenykednek. A legutóbbi bizottsági ülésen is
elhangzott, hogy olyan információkat kérünk, mint a többi egyesület is megad, például, hogy ki az edző,
hol játszanak, milyen szakosztályban, és egyáltalán milyen sportot űznek. Ebből az anyagból sem tűnik ki,

hogy mit szeretnének azért a pénzért cserébe.
Siket Béla: Talán a legtöbbet én tudok az egyesületről. Balassagyarmati fiatalok szerveződéséből jött
létre. A cégbejegyzés a cégbíróságon megtörtént. Saját erőből, szponzor nélkül elindultak a megyei
harmadosztályban, ahol jelenleg középmezőnyben játszanak. Alapvető probléma volt, hogy melyik pályán
kapnak helyet. Ők ragaszkodtak a nagyligeti pályához. A pályahasználat kapcsán voltak problémák, így
kikerültek Nógrádmarcalba.
Engem megkeresett az elnök. 100 forintról van szó. A korábbi bizottsági ülésen én voltam az, aki azt
mondta, hogy Szent Imre Diáksport Egyesületnek szánt keret emelkedjen 100e forinttal a Günter
egyesületnek szánt támogatás terhére, mert nem volt semmi információ róluk. A bizottsági ülésen is ez
volt az aggály, hogy nem sokat tudunk róluk. Most eljuttattak egy névsort, melyből látszik, hogy 90%-ban
balassagyarmati fiatalok fociznak. A Bozsik programban nevelkedett gyermekek többnyire a környező
falvakban próbálnak szerencsét.
Most 100e forintról van szó. Az egyesület Nógrádmarcalban játssza bajnoki mérkőzéseket. Ez az első
szezon, hogy fociznak. Jogilag helyén van az egyesület. Eddig tisztességesen külső anyagi támogatás
nélkül lejátszották a meccseiket. Úgy gondolom, hogy meg kellene szavazni a támogatást. Köszönöm!
Fazekas János: Minden tiszteletem képviselő társamé. 100e forintos nagyságrendű támogatást emleget.
A számomra rendelkezésre álló határozati javaslatból azt olvasom ki, hogy a támogatás 200e forintról
szól. Nem értem képviselő társam 100e forintos felvetését.
Siket Béla: Kedves Képviselő társam! Lehet, hogy elfelejtettem elmondani, hogy ezek saját költségükből
vették meg a felszerelést, a focicipőt, a mezeket, és ez nem egy olcsó dolog. Nem értem, hogy miért
bólogatnak egyesek arra, hogy miért van ez az egyesület. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy
Balassagyarmaton a Bozsik programból nagyon sok gyerek nem tud hová menni focizni, magasabb
osztályba nem fér be. Ők szeretnének footballozni, szeretnének játszani.
dr. Varga Andrea jegyző: A bizottságnak 15.400e forintja volt. Ekkora keretet állapított meg a képviselőtestület. Ezt a bizottság elköltötte, szétosztotta az egyesületek között akként, hogy a Günter Labdarúgó
Sportegyesületnek nem adott semmit, mivel nem volt teljes körű az adatszolgáltatás, ami az egyesülettől
jött. Ezért került a képviselő-testület lé az anyag, hiszen a bizottságnak nincs már pénze, hogy ezt az
egyesületet támogassa. A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a kiegészített információkkal együtt
támogatja. A 200e forint abból eredt, hogy az újonnan érkező egyesületeket általában ennyivel támogatja
a bizottság, de dönthet úgy is a testület, hogy nem támogatja, és ebben az esetben majd a következő
évben tud benyújtani pályázatot.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen! Az elhangzottakból azt szűröm le, hogy nem igazán
menedzselik jól magukat. Leadnak egy kérelmet, amiben nem tudják jól tájékoztatni a Képviselő-testületet
vagy bizottságot arról, hogy kik ők. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem olyan szervezet, akiket
nem kellene támogatni, hiszen sportolnak, egészségüket védik, szerintem ez egy nagyon jó dolog
Azt viszont a bizottság és a képviselőtársaim részéről el tudom fogadni, hogy ha már pénzt kérnek, akkor
legyenek szívesek valamiféle információval rendelkezésünkre állni, és egy bővebb tájékoztatást nyújtani
számunkra.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett nem támogatott.
10.) Előterjesztés képviselői indítványra
Előterjesztő: Dobrocsi Lénárd képviselő
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Csach Gábor alpolgármester: Köszönöm a szót! Nyilván politikai testület vagyunk, én is pártvezető
vagyok jó ideje. Tudom, hogy a pártközpontból érkeznek utasítások bizonyos politikai kezdeményezések
önkormányzatok általi megerősítésére. Ezt nyilván gyakorló politikusként respektálni is tudjuk.
Mivel jön a kampányév. Ez a testület erős önmérsékletet gyakorol a politikai akciók tekintetében, még a

kormányzati kezdeményezések tekintetében sem megszokott az, hogy puszta pártpolitikai akciók mögé
odaálljon az önkormányzat. Ráadásul olyan határozati formák mögé, melyek egy kimondott politikai akció
támogatásáról szólnak. Én arra kérem minden képviselőtársamat, hogy az ilyen határozatokat ne hozzunk
Balassagyarmat testülete elé. Pédául nagyon fontos lenne meggyőzni az amerikai kormányzatot, Donald
Trumpot, hogy nem helyes a Kiotói Egyezmény felmondása, stb., de azt kérem, maradjunk olyan
problémáknál, melyek kifejezetten a balassagyarmati önkormányzat tekintetében fontosak. Anélkül, hogy
most belemennék a határozat és a kezdeményezés abszurditásaiba, nem támogatom az előterjesztést.
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr! Azzal együtt, hogy alpolgármester úrral nem akarok
vitatkozni, bármilyen fájdalmas is, de ez a Képviselő-testület is politikai testület. És ha egy politikai
elképzelés a Képviselő-testület elé jön, akkor pro vagy kontra véleményezni kell, vagy dönteni kell róla.
Azzal együtt, hogy akceptálom alpolgármester úr véleményét, mert nem volt gyakorlat Balassagyarmat
önkormányzatának történetében sem, hogy nagy politikai dolgokat hozzunk ide. Ez az ügy azonban
egyfajta magyarországi ügy. Ez a bérunió, amiről a Jobbik pártként, és képviselő úr képviselői
indítványként is beszél, elvileg akár támogatható is. Hiszen kinek nem volna jó, ha európai uniós bérek
lennének Magyarországon? Kinek nem lenne jó, ha közelebb lennénk Nyugat-Európához a bérek
tekintetében is? De természetesen tudjuk, hogy ennek sem politikai, sem gazdasági körülményei nem
adottak Magyarországon. Csak annyit tennék hozzá, hogy 2013 márciusában Szanyi Tibor és Gúr Nándor
munkatörvénykönyv módosításával kapcsolatban törvénymódosítási javaslatot nyújtottak be, azzal
kapcsolatban, hogy Magyarországon belül is azonos szintre kellene hozni a béreket. Mert nem ugyanazok
a bérek Kelet-Magyarországon és Nyugat-Magyarországon. Budapesten 240e Ft az átlagbér, addig
Nógrád megyében 124e Ft az átlagbér. Nekünk, magyaroknak arra kellene tendálni, hogy ezek a
különbségek megszűnjenek, és aztán következhetne az európai uniós bérekhez való közelítése
Magyarországnak.
Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy az első lépést kell megtenni. Magyarországon kell a
béreket olyan szintre hozni, hogy a magyarok ne nyugatra menjenek, hanem Kelet-Magyarországon is
megfelelő színvonalon tudjanak élni.
Szedlák Sándor: Nagyjából egyetértek azokkal a véleményekkel, amik elhangoztak. Európai bérekről
akkor lehet beszélni, ha Magyarországon a közmunkások bére elindul a létminimum felé, vagy a
minimálbér felé, aztán a nyugdíjasok pénzét kellene megfelelően emelni, nemcsak az inflációval. Az
egészségügyben, oktatásban dolgozók bérét éves szinten kellene 10-15 %-kal emelni, ahhoz, hogy arról
beszélhessünk, hogy megfelelő szintű bér van. Azt gondolom, hogy itt Magyarországon kell először rendet
tenni, aztán beszélhetünk arról, hogy mit csináljunk az európai bérfelzárkóztatással.
Dobrocsi Lénárd: Azt azért nem árt tisztázni, hogy lehet hivatkozni, hogy ez pártpolitika-e vagy sem. De
azt látni kell, hogy az elmúlt 25 év tendenciája, különösen Nógrád megyében, afelé visz, hogy rengeteg az
elvándorlás, fiatalok tömkelege hagyja el a szülőföldjét. És ilyen szempontból nem pártpolitikai akció
mögé kell beállni, hanem azt, amit az eddigi kormányok folyamatosan „elmismásoltak” és véletlenül
elfelejtettek a Brüsszellel folytatott harcok közepette megemlíteni, azt csak egy egyszerű rövid igennel
támogatni kell. Elő van adva, hogy meg kell védenünk Brüsszeltől Magyarországot. Azt volna jó
Nógrádban is elérni, hogy Viktor engedélyt adjon ilyen apró lépésekre. Mert valószínű ezt ő nem tette
meg. Illetve, hogy a kormánypárti erők ne működjenek fűnyíróként és legalább ilyen kérdésben eljussunk
odáig, hogy egyetlen egy apró nüánszban félretegyük azt, hogy megvédjük Magyarországot Brüsszeltől.
Sajnos a megyei önkormányzatban is le lett söpörve ez a kezdeményezés. A megyei közgyűlés elnöke
meg akarja védeni ezeket az alacsony béreket és az elég magas adótartalmakat. Én abban bízok, hogy
ebben a bérfelzárkóztatási kezdeményezésben is lesz majd változás egyszer.
Csach Gábor alpolgármester: Az a baj, hogy a határozat egy konkrét, Jobbik által írt kezdeményezés
támogatására szólít fel, direkt politikai nyilatkozat.
Képviselő úr ne értsen félre, én respektálom a kezdeményezését, respektálom, hogy választókerületi
elnökként önnek ez kötelessége, nincs ezzel probléma. Sőt higgye el, kifejezetten üdvözlöm a Jobbiknak
az arculatváltását, ahogy a homofóbiától eljutott a cuki kampányig, a holokauszt emlékművek
leköpködésétől eljutott a hanuka megünnepléséig, vagy ahogy az európai uniós zászlók elégetésétől
eljutott odáig, hogy ebbe a nyilatkozatba azt lehet olvasni, hogy „e cél jegyében hatékonyabban kell
megvalósítani a kohéziót az Európai Unió fennmaradásáért”. Micsoda szavak?! Én örülök, hogy a Jobbik

Európa párti lett. Egy baj van, hogy az Európai Uniónak nincs mechanizmusa arra, hogy befolyásolni tudja
a multinacionális cégeket, például arra, hogy a Mercedes a világ minden pontján ugyanolyan bért hozzon
létre. Egy módon tudná ezt egységesíteni, ha erősebb kohéziót hozna létre az Európai Unióban. Onnantól
fogva mondjuk a bérek legegyszerűbben az adókérdések vagy a munkanélküliség növelése felől
egységesíthetőek. A Fidesz pedig határozottan Brüsszel ellenes a tekintetben, hogy az adópolitika
szigorúan nemzeti szinten kell, hogy maradjon. És ha a kohézió erősödne, az Európai Egyesület Államok
jönne létre, én egy ilyen Európában nem akarnék élni. Mert nyilván onnantól fogva nemcsak a bérunió,
nemcsak az adópolitika egységesülne, hanem a migrációs politika, az oktatáspolitika, a jogalkotás és
számtalan egyéb dolog, amiben még remélem, hogy talán egyetértünk, hogy nem kellene egyesülni.
Szóval nemcsak formai, nemcsak zsigeri politikai elutasítás van, hanem komoly tartalmi aggályok is.
Lombos István: Azt kell mondanom, hogy óhatatlanul is előfordulhat az, hogy ha a politikusok
szóváltásba keverednek, akkor abból politikai vita keveredik. Én nem tartom ezt hibának. Azt látni kell,
hogy egy eredetileg eurószkeptikus párt oda jutott, hogy egy Európai Unióval kapcsolatos komoly
javaslattal áll elő. Megváltozott a Jobbik Magyarország pártja, ezt valamennyien látjuk, tudjuk,
tapasztaljuk. De azért ez nem kevés esetben előfordult máskor is, más pártokkal is.
Dobrocsi Lénárd: Meg kellene nézni a Jobbik programját, ami ugyanaz mint 5-10 évvel ez előtt. Illetve én
csak bízok benne, hogy Balassagyarmat nem fogja Terry Blacket leigazolni valamilyen szóvivői illetve
politikai tevékenységre.
Medvácz Lajos polgármester: Én nem vagyok a politikai vita ellenében, hiszen politikai testület vagyunk.
Azt gondolom, hogyha politikai témáról van szó, akkor a politikai vitát folytassuk le. Nincs ezzel semmi
gond.
Amikor elolvastam ezt a napirendi pontot, akkor kicsit a naivitás jutott eszembe. Idéznék egy mondatot:
„Egyenlő munkáért, egyenlő bér”. Ez egy nagyon hosszú történelemfolyamatnak általában a szocialista
szlogenje volt. Ez nem baj, az ezért való törekvés nagyon jó, nagyon pozitív, csak az elmúlt hosszú
évtizedek alatt nem valósult meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell törekedni rá, hiszen ez fontos dolog.
De ha nemcsak globálisan nézünk, hanem csak lokálisan Magyarország területén, már itt sem működik,
hiszen ha elmegyünk Nyugat-Magyarország területére, teljesen más bérek vannak, mint Nógrád
megyében. Mit tud ilyen esetben tenni a kormányzat? Vagy a minimálbért megemeli, vagy gazdaságilag
ösztönzi a piaci szereplőket arra, hogy olyan piaci környezetet teremtsenek, amelyben versenytársak
lesznek, és ez által a béreket feljebb tudja vinni.
Azt hiszem, hogy a naivitása miatt nem tudom elfogadni, azért nem, mert azt látom, hogy az unióban
törekszenek egyfajta olyan központosításra, ami több államnak az ingerküszöbét átlépheti és ezután
jelentős ellenállásba ütközhet.
Az Európai Unió, alapokmánya szerint, nemzetállamok szövetsége. Lehet tehát béruniót követelni, de ha
kicsit a realitás talaján állunk, nem látom célszerűségét. Hogy kötelezheti az Európai Unió a nemzeti
tagállamokat arra, hogy ott egységes bért bevezessenek?! Miért jönnek Magyarországra a multik? Azért
mert olcsóbb a bér. Miért mennek máshová? Mert olcsóbb a munkaerő.
Irrealistának tartom ezt a gondolkodást. Azt hiszem, hogy a nemzetállamok gondolkodását, identitását,
ami az Európai Unió sokszínűségét biztosítja, inkább fenn kell tartani. Azt el tudom fogadni, hogy a
béreket próbáljuk egymáshoz közelíteni az országon belül.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett nem fogadott el.
11.) Előterjesztés a Városgondnokság intézményvezetőjének magasabb vezetői beosztásra
történő megbízására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2017. (IV.27.) határozata
a Városgondnokság intézményvezető munkakör betöltéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A és 20/B. §-a alapján a Városgondnokság intézményvezetőjének Zoltánné
Járja Orsolyának magasabb vezetői megbízását a Városgondnokság átszervezésének lezárásáig, de
legfeljebb 2018. április 30. napjáig meghosszabbítja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
dr. Varga Andrea jegyző: Ebben az előterjesztésben 2 határozati javaslat van. Összességében 40M
forintos pályázatról van szó, aminek 30M Ft a támogatás igénye és 10M Ft az önerő. Az egészségházban,
vagyis a Rákóczi fejedelem út 23. szám alatti épületben fűtéskorszerűsítését, akadálymentesítését illetve
az alsó 2 orvosi rendelőnek a teljes felújítását szeretnénk megpályázni.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Orosz Bernadett és Siket Béla nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2017. (IV.27.) határozata
a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú
pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.a) pályázati alcélt illetően,
30.000.000,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra az Egészségház felújítására
vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 25%-át,
azaz 10.000.000,- Ft-ot a 2017. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek
szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a második határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Orosz Bernadett és Siket Béla nincs jelen a szavazásnál.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2017.(IV.27.) határozata
szociális tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Belügyminisztérium
által meghirdetett pályázat keretében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt által kitermelt faanyag szociális
tűzifaként való hasznosítására vonatkozóan pályázati igény kerüljön benyújtásra.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek
szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
14.) Előterjesztés sportfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Lombos István: Köszönöm a szót! A Magyar Kézilabda Szövetség által a következő választ kaptam.
Hétfőn volt a közgyűlés, erre kaptunk egy választ amiben az áll, hogy a Kézilabda munkacsarnok építési
program a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium asztalán van, aláírásra várnak. Amint az megtörténik, a
fejlesztések megkezdődhetnek. Balassagyarmat a 3. helyen szerepel.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Orosz Bernadett nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2017. (IV.27.) határozata
a Szent Imre Diáksport Egyesület által a Balassagyarmat 1763 hrszú ingatlanon történő
sportfejlesztési beruházásához
kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról és az ingatlan használatáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Imre
Diáksport Egyesület (Székhely: 2600 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc utca 1. adószám: 18638552-112) a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat, Vízy Zsigmond u.
14. szám alatti 1763 hrsz-ú ingatlanon az MLSZ TAO pályázat keretében sportfejlesztési beruházást
hajtson végre az alábbiak szerint:
Meglévő sportöltöző felújítása, fűtés-, és vízrendszer korszerűsítése, tetőfedés cseréje
2. Az 1.pont szerinti beruházással kapcsolatos költségekhez, és amennyiben szükséges az önerőhöz
Balassagyarmat Város Önkormányzata nem járul hozzá.
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szent Imre
Diáksport Egyesület a Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonát képező Balassagyarmat,
Vízy Zsigmond u. 14. szám alatti 1763 hrsz-ú ingatlant az alábbi feltételek szerint használhassa:
a) a Szent Imre Diáksport Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetséghez sportfejlesztési, tárgyi
eszköz beruházás céljából benyújtott sikeres TAO pályázat alapján megvalósult pályavilágítás
kiépítését és annak igazolását követően 10 (tíz) éves időtartamon keresztül, a fenntartási
költségek viselése mellett térítésmentesen használhatja a megvalósult létesítményt.

b) a térítésmentes használat feltételeit az Egyesület és Balassagyarmat Város Önkormányzata
között megkötendő Együttműködési megállapodásban kell szabályozni.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Orosz Bernadett nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2017. (IV.27.) határozata
kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges nyilatkozat megadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Kézilabda
Szövetség által kezdeményezett, többfunkciós sportcsarnok létesítését Balassagyarmaton, a
Balassagyarmati Kábel SE részvételével.
2. A Képviselő-testület a beruházás megvalósítása érdekében, 55/2016 (III.31.) határozatában foglaltak
megerősítésével, felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében foglalt nyilatkozat aláírására.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2017. május 2.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

