
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11. számú  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus hó 25. 

napján 9,00 órától tartott rendkívüli 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:   Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző                                                
  
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 12 fő van jelen) és azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek javaslata?  
 
Dobrocsi Lénárd: Napirend előtt szeretnék kérdést feltenni. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja Dobrocsi Lénárd képviselő kérését, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával együttműködési 

megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Városi Sportcsarnok hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre fennálló bérleti díj hátralék 
rendezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés intézményvezetői illetmények rendezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) a.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatására 
b.) Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésére 



c.) Előterjesztés visszatérítendő támogatás átütemezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Egyesület 2017. évi működésének 
támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Napirend előtt: 
 
Dobrocsi Lénárd: A kérdésem: A Balassa utcai hangoskodást sikerült valahogyan rendezni? Hogy áll a 
történet? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Először is bizonyítanunk kell a hangoskodást. Vannak már hangmérő 
eszközeink is, zajlik ennek a mérése. Horda Hodály, azt hiszen, ez a hely neve. Ez a fiatalember 
ideköltözött Pásztóról, ha jól emlékszem, elég érdekes mentalitása van. Nem feltétlenül rajta múlik ez az 
egész, múlik a rendőrségen, de legnagyobb részt azokon az embereken, akik nem tudnak normálisan 
viselkedni, miután elhagyták a szórakozóhelyet.  
 
Dobrocsi Lénárd: Van már jegyzőkönyv a közterületesektől, amiben már rögzítve lett a túllépés? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Van. Annyit tudok mondani, hogy jelenleg ott tart az ügy, hogy mint 
eljáró hatóság a rendőrséggel kötöttünk egy „megállapodást”. A mi zajmérőnket kölcsönadtuk a 
rendőrségnek, amivel majd rendszeresen fogják ellenőrizni többek között azt a zajszintet is, ami ott 
felmerül. Másrészről maga a Kisbetű Kft Ügyvezetője – ez a Kft üzemelteti ezt a helyiséget – írt egy 
levelet, talán éppen a tegnapi napon küldte el emailben, hogy hallgattassék meg a másik fél is, merthogy 
ők – álláspontja szerint – semmiféle olyan zajos tevékenységet nem végeznek, ami indokolná a 
bírságolásukat vagy bezárásukat, amit kilátásba helyeztünk. A napokban fogja őt meghallgatni az 
ügyintéző személyesen ezzel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy a rendelkezésre álló adatok és 
bizonyítékok alapján fogunk az ügyben intézkedni.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Az a baj, hogy a levélben írt, „elhúz két motoros” történet ellen nem tudunk 
semmit tenni. Akkor is elhúzhat, amikor már zárva van a hely.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azt, hogy ő mennyiben tudja azt befolyásolni, hogy akik a teraszon 
dohányoznak vagy beszélgetnek, milyen hangerővel beszélgessenek, nem tudjuk, de a cég – mondja ő –  
olyan tevékenységet nem végez,  odakint, amivel a megengedett zaj mértékét meghaladná. Mondja ő. 
Ezzel kapcsolatosan tanúkat kell meghallgatni, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékokat mérlegelni kell, 
és ezeknek megfelelően dönteni. 
 
Dobrocsi Lénárd: A rendőrség mit tett eddig? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az Ügyvezető elmondása szerint a rendőrség eddig talán hatszor 
ment ki, és egyetlenegy alkalommal sem sikerült nekik olyan körülményt feltárni, megállapítani olyan 
tényt, ami alkalmat adott volna az intézkedésre. Azt gondolom ez is jelent valamit. Ha kiment a rendőrség, 
vélhetően felvettek valami jegyzőkönyvet, hogy mi történt, vagy fel se vettek jegyzőkönyvet, mert akkor, 
amikor a bejelentés történt, valóban nem volt érzékelhető olyanfajta rendzavarás, zajongás, ami okot 
adott volna az intézkedésre.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Segít a helyzeten, hogy szeptember 1-től már csak 22.00 óráig lehet 
teraszon tevékenykedni.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Nem biztos, hiszen a dohányosok még a hidegben is kimennek 
dohányozni. Próbáljuk megvizsgálni a működési engedélyüket is, hogy meddig tarthat nyitva, milyen fajta 



tevékenységet végezhet. Ha ezeknek megfelel, nem nagyon fogunk tudni bármit is csinálni. 
Esetleg a Képviselő Urak, Hölgyek is, egy-egy alkalommal elmehetnének, akár párosan is, és 
megnéznék, hogy működik ez a szórakozóhely. A személyes tapasztalat nem árt. 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a tájékoztatást. 
 
Huszár Péter: Hozhatnék külföldi példákat, ott teljesen másképp működik ez a dolog.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Ott valószínűleg mások a jogszabályok.  
 
Medvácz Lajos polgármester: A polgárok viselkedéskultúrája a legfontosabb. Mi sajnos ebben még le 
vagyunk maradva.  Alap, hogy éjfél után nem fogok az utcán üvöltözni. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával 

együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Huszár Péter: Miért van erre szüksége a Kamarának? 
 
Lombos István: Legyen ott egy szakember is. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Jogszabály írja elő. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kössön a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamarával a 2017. november 3-án megtartandó kamarai választások 
lebonyolításában való közreműködésre, a választások technikai feltételeinek biztosítására.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés megkötéséhez 

szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 
 
 Határidő:  2017. szeptember 15. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

162/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Helyi Kamarai Választási 

Bizottságába történő delegálásról 
 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2017. november 3-án megtartandó kamarai 
választásra a Helyi Kamarai Választási Bizottságába Filip Szabina (szül.: Filip Szabina; 
Balassagyarmat, 1992.01.07.; a.n.: Pálinkás Erika) 2660 Balassagyarmat, Radnóti u. 31. szám alatti 
lakost delegálja. 

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

Határidő: 2017. október 04. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
2.) Előterjesztés a Városi Sportcsarnok hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Lombos István: Miért kell most nekünk erről dönteni? Ez nincs szabályozva a rendeletünkben? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Nincs.  
 
Lombos István: De eddig is így volt. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Most teljes egészében a Sportintézmények jogosult hasznosítani, de a 
mostani felújítási konstrukció miatt szükséges, hogy mi legyünk közvetlen bérlői kapcsolatban. Ezért van 
szükség erre a módosításra. 
 
Lombos István: Akkor itt és most tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Nógrád Megyei Kézilabda 
Szövetség kapta meg azt a feladatot, hogy a bajnokságban résztvevő csapatok játékhelyeit minősítse, 
illetve, ha lejárt már a játéktérnek a használhatósága, akkor ellenőrizze. Én lementem a Sportcsarnokba, 
és úgy látom, hogy nem lesz szeptember 16-án NB I-es bajnoki kézilabda mérkőzés Balassagyarmaton, 
ha ez így folytatódik ott. Semmi nem lesz kész.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Sajnos, ez tényleg így van. 
 
Lombos István: Nekem jelenteni kell, úgy gondoltam nem lépek addig, amíg a testület előtt ezt nem 
mondom el, de nekünk pályahitelesítést kell csinálnunk. Ha ez a kivitelezés nem fejeződik be, akkor nem 
tudjuk a pályahitelesítést megcsinálni. A pályahitelesítés nemcsak a játéktérre vonatkozik, hanem a 
kiszolgáló, kiegészítő helyiségekre is.  
 
Csach Gábor alpolgármester: De nem mi vagyunk az építtetők, hanem a Kézilabda Szövetség.  
 
Lombos István: Ezt eddig nem tudtam. Megkerestem az építésvezetőt, elmondtam neki, hogy mik az én 
meglátásaim. Azt válaszolta, hogyha tudnék segíteni szakmunkás dolgában, azt szívesen vennék. 
Mondtam neki, hogy múlt héten kétszer is voltam kint, megnézni, hogy halad a munka, és nem dolgozott 
senki. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége.  
A rendező a Kábel SE lenne, őt fogják felelősségre vonni a rendezés miatt. 
Nem tudom hogyan, és ki tudna hatni rájuk. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Majd megpróbálunk, de én sem voltam lenn legalább két hete.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Már június végén el kellett volna kezdeni a munkálatokat, de nem kezdték 
meg.  
 
Csach Gábor alpolgármester: A szerződés megvolt. 
 
Lombos István: Az lenne a kérésem, hogy a városvezetés próbáljon meg velük beszélni. 
 



Csach Gábor alpolgármester: Természetesen. Nem mi vagyunk az építtetők, ez a probléma. De hát 
elvileg kötbérköteles a beruházás.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

163/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Városi Sportcsarnok hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Városi Sportintézmények kezelői 

jogállásának, illetőleg feladatellátási kötelezettségének módosítása nélkül - fenntartja jogát az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Sportcsarnok heti 10 órában Balassagyarmat Város 
Önkormányzata nevében történő hasznosítására. 
 

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

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester  
               dr. Varga Andrea  jegyző 
          Gaál Dénes intézményvezető 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
3.) Előterjesztés a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre fennálló bérleti díj hátralék 

rendezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Szedlák Sándor: Első részlet megérkezett? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, időben megérkezett.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre kötött 

bérleti szerződés megszüntetéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CHOKI-BO Kft.-vel (székhely: 2660 

Balassagyarmat, Thököly u. 11., adószám: 12473795-2-12) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. 
szám alatti 610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 alapterületű „E” 
jelű helyiségre kötött, 2018. május hó 31. napjáig szóló helyiségbérleti szerződést 2017. július hó 15. 
napjával közös megegyezéssel az alábbi feltételekkel szünteti meg: 
a.) A bérlő a szerződés megszűntetéséig keletkezett 1.395.745,- Ft összegű helyiségbérleti díj és 

közös költség fizetési kötelezettségégét maradéktalanul kiegyenlíti oly módon, hogy az általa 
befizetett, 538.638,- Ft összegű óvadék beszámítását követően fennmaradó összeget három 
havi részletben, legkésőbb 2017. október hó 15. napjáig megfizeti a következők szerint: 
- az első részlet összege 250.000,- Ft, azaz: Kétszázötvenezer forint, melyet legkésőbb 

2017. augusztus 15. napjáig köteles átutalni, 
- a második részlet összege ugyancsak 250.000,- Ft, azaz: Kétszázötvenezer forint, melyet 

legkésőbb 2017. szeptember 15. napjáig tartozik teljesíteni, 
- a harmadik részlet összege 357.107,- Ft, azaz: Háromszázötvenhétezer-egyszázhét 

forint, melyet legkésőbb 2017. október 15. napjáig köteles megfizetni. 



b.) A szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodás csak a fizetési kötelezettség 
maradéktalan teljesítésével lép hatályba. Amennyiben a bérlő bármely részlet megfizetésével 
késedelembe esik, az egész hátralékos követelés – kamatokkal és költségekkel együtt – 
egyösszegben esedékessé válik, és az Önkormányzat minden további értesítés nélkül 
intézkedik a követelés végrehajtása iránt.  

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

megállapodás aláírására. 
 

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

 

4.) Előterjesztés intézményvezetői illetmények rendezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Szedlák Sándor: Bécsiné Miklecz Marietta igazgatónak 140.600.- Ft-ra emeli – ez van írva a határozati 
javaslatba. Kérdésem, hogy mennyiről? 
 
Csach Gábor alpolgármester: 107.- ezerről.  
 
Szedlák Sándor: Csak azért kérdeztem meg, mert a többi intézményvezetőnél a konkrét összeg van 
megnevezve, hogy mennyi illetménykiegészítést állapít meg. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Bécsiné Miklecz Marietta igazgatónak azért történt emelés, mert 
megállapodásunk szerint ő már a nyugdíj előtti szabadságát töltené. Kértük, hogy maradjon még egy fél 
évre, és ez volt a kompromisszum része. Amíg nem áll fel az új intézményi struktúra, amíg nem tanítjuk 
be az utódot, ezért kértük, hogy maradjon. Jóna András igazgatóé nem változott, ő visszakapta a mostani 
kinevezése előtti illetménykiegészítést. A többieknél pedig korrekció történt, mert olyan alacsony volt a 
bérszintjük. Bruttó 250 eFt-ra lett kiegészítve a másik három intézményvezető bére.   
 
Lombos István: Van már döntés az új intézményi struktúráról? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Még nincs. Ebben majd a Képviselő-testületnek kell dönteni. Szeptember 
hónapra tervezzük, de még vannak kérdések az átalakítással kapcsolatban.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
az intézményvezetői illetmények rendezéséről 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az Önkormányzat fenntartásában 
működő intézmények vezetőinek illetményét 2017. augusztus 1. napi hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 

- A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatójának, Bécsiné Miklecz 
Mariettának munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését 140.600.-Ft-ra emeli. 

- A Madách Imre Városi Könyvtár igazgatójának, Kiss-Mohai Orsolyának 19.200.-Ft, 

- a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatójának, Nagyházi Bélának 13.200.-Ft, 

- a Szent Erzsébet Idősek Otthona igazgatójának, dr. Jóna Andrásnak 40.000.-Ft, 

- a Városi Sportintézmények vezetőjének, Gaál Dénesnek 29.200.-Ft munkáltatói döntésen alapuló 
illetménykiegészítését állapít meg. 



2. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Határidő: 2017. augusztus 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
5.) a.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Szikora Péter vezető-tanácsos: Annyi szóbeli kiegészítést tennék hozzá, hogy az államháztartási törvény 
előírja, hogy ilyen esetben, amikor visszafizetési kötelezettséghez nyújtunk támogatást, a szerződésben 
biztosítékot kell kikötni. Ez a mostani döntést nyilván nem befolyásolja, csak a szerződésben kell benne 
lenni. Azért mondtam ezt el, mert az előterjesztésben ez nem lett leírva. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az előterjesztés a tavalyi feltételek szerint készült, és ott már 
szerepelt a biztosíték, konkrétan egy gépjármű, ha jól emlékszem. 
 
  
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról 

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

visszatérítendő támogatást biztosít a Balassagyarmati Kábel Sportegyesületnek, az alábbi feltételek 
szerint: 

- a szerződés megkötésének határideje: 2017. augusztus 31. 
- a támogatási összeg a szerződéskötést követően az alábbi ütemezés szerint kerül átutalásra 

2017. augusztus 31-ig   3.000.000.- Ft 
2017. október 1-ig   3.000.000.- Ft 
2017. november 1-ig   3.000.000.- Ft 
2017. december 1-ig   1.000.000.- Ft 

- a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2017. december 31. napjáig esedékes. 

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

 Határidő: 2017. augusztus 31. 
 Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
b.) Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Azt lehet tudni, hogy milyen állapotban van az épület? 
 
 
Csach Gábor alpolgármester: Tökéletes állapotban van. Mielőtt bezárták, előtte teljesen fel lett újítva.  
 
Reznicsek Ferencné: Azóta eltelt 13 év. 
 
Csach Gábor alpolgármester: De senki nem használta. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesülettel való együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a BSE Palóc 
Farkasok Utánpótlás Sport Egyesülettel a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet 
szerint együttműködési megállapodást kössön. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

 
c.)  Előterjesztés visszatérítendő támogatás átütemezésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Csach Gábor alpolgármester: 5 millió Ft-ot már befizetett, de azt nem a mi számlánkra fizette be, hanem 
a Sportintézményeknek, tehát kvázi bérleti díjként. Addig nem tudunk támogatást nyújtani neki, amíg ez 
az ügy nem rendeződik le. Az egyesület az idén még egy forintot sem kapott emiatt.  
 
Szedlák Sándor: Ehhez kapcsolódóan a következő kérdésemre egy szavas választ kérnék 
Alpolgármester úrtól, hogy ez tisztességes üzlet-e? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Igen. A sport, az ifjúságvédelem, az utánpótlás nevelés kötelező feladata 
az önkormányzatnak.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesületnek folyósított támogatás átütemezéséről 

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás 
Sport Egyesületnek 2016. július 27-én folyósított 8.000.000.-Ft visszatérítendő támogatás 
visszafizetési határidejét 2017. december 31. napjában állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

 
6.) Előterjesztés pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Dobrocsi Lénárd: Nekem csak egy általános kérdésem van, hogy ez a helyi identitás és kohézió erősítés 
nagyjából miket takar majd? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Rendezvényeket. 
 
Dobrocsi Lénárd: A II. számú határozat a Mahle-vel szembeni területre vonatkozik? 
 



Csach Gábor alpolgármester: Nem. Ez a második ütem, az Ipari Park bővítésére vonatkozik az önerő 
vállalása. Ez kinn van a focipályánál, a focipálya és a mögötte lévő terület. Azt még megjegyzem, hogy az 
önerőt még vissza tudjuk hozni a beruházásban. Ennek szigorú költség-haszon elemzési kimutatások 
alapján való finanszírozása van.  
 
Lombos István: De 1 millió Ft-ot megér. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Szerintem is.  
 
Dobrocsi Lénárd: A III. számú határozatban az új iparterületek kialakítása az mit takar? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A III. számú határozat konkrétan a Városfejlesztő Kft-vel való 
szerződés megkötésére irányul.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Két pályázatra, amelyről eddig nem volt testületi döntés és a 
hiánypótlásban ezt kérték. Egyébként az 5.3.1-es pályázat az egy 3 évre szóló rendezvény, illetve 
balesetmegelőző közbiztonság-növelő képzések, rendezvények megtartását, minimális eszközbeszerzést 
szolgálja. Valószínűleg olyan konzorcium alakul, amiben Patvarc, Ipolyszög, Csesztve és Balassagyarmat 
szerepel. Három éven keresztül, ha elnyerjük a pályázatot, ezeknek a településeknek a rendezvényeit, 
illetve közös rendezvényeket és egyéb közlekedésbiztonsági rendezvényeket finanszírozná. Bruttó 95-97 
millió Ft-ot sikerül majd elnyerni, amiből ha tényleg mindent meg tudunk csinálni, akkor 55 millió Ft megy 
Balassagyarmatra, 20 millió pedig a többi településre. Plusz a menedzsment, marketing, stb. egyéb 
költségek. 31-én van a pályázat benyújtása, ezért jövő héten lesz teljes a kép. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Helyi identitás és kohézió erősítése – TOP-5.3.1-16 tárgyú pályázat benyújtásáról 

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

kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16 tárgyú pályázati felhívásra maximum 100 millió forint összegben, 
100%-os támogatottsággal, konzorciumi formában pályázat kerüljön benyújtásra. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek 

szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 

 Határidő: pályázati kiírás szerint 
 Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a TOP-1.1.1-16 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról szóló  

150/2017. (VI.29.) határozat módosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16 – Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése pályázat benyújtásáról szóló határozata 1. pontját akként módosítja, hogy a 
Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése terhére a projekt megvalósítása érdekében a projekt 
bruttó 220.000.000,- Ft teljes költsége mellett bruttó 928.792,- Ft erejéig vállalja saját erő biztosítását. 
Egyebekben a képviselő-testület a döntését változatlan formában fenntartja.  



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

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-vel megkötésre kerülő szerződések jóváhagyásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jóváhagyja a Balassagyarmati 

Városfejlesztő Kft. és az önkormányzat között az alábbi projekt megvalósításához szükséges 
kiegészítő tevékenységek (projekt előkészítés; projekt-menedzsment, nyilvánosság, szakmai 
program, tanulmány készítése) elvégzésére vonatkozó szerződéseket a pályázatban elszámolható 
összegekkel. 

 
TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 Új iparterületek kialakítása 

Balassagyarmaton 

TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084 Balassagyarmati közintézmények 
energetikai korszerűsítése 1. 

 
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

  Oravecz István, ügyvezető 
 
7.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Egyesület 2017. évi működésének 

támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2017.(VIII.25.)  h a t á r o z a t a 
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipoly-Táj Területfejlesztési 

Társulás Egyesület részére 200 000 Ft,- összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít.  
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 30. 

 
Medvácz Lajos polgármester a napirend elhangzása után megköszöni a részvételt és 9.35 órakor az 
ülést bezárja. 

K.m.f. 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 


