Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január hó 25. napján
14.00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas
János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek
Ferencné, Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt 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, meghívott vendégeket, a Hivatal dolgozóit és a
Városi Televízió nézőit. Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények
vezetői, akik az ülésen megjelentek.
Ezt követően megállapítja az ülés határozatképességét (12 képviselőből 12 jelen van) és megnyitja azt.
A napirendre vonatkozóan javasolnám, hogy a testületi ülés előtt kiosztott Előterjesztés a kézilabda
csarnok létesítésének támogatásához szükséges döntések meghozataláról szóló 127/2017.(VI.29.)
határozat kiegészítésére című előterjesztést vegyük fel utolsó napirendi pontként.
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadta azt.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek kérdése, javaslata? Ennek hiányában
szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
N A P I R E N D:
Zárt ülés:
1.)

Előterjesztés kifogás elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Nyílt ülés:
1.)

Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium épületén emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

3.)

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való szerződés megkötésének
jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

4.)

Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

5.)

Előterjesztés Költözz Balassagyarmatra program keretében rendeletek felülvizsgálatára és
megalkotására
a.) „Esély Otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjra vonatkozó önkormányzati rendelet
megalkotására
b.) önerős útépítésre, valamint ahhoz kapcsolódó útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére
vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására
c.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló a 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet
módosítására
d.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2013.(XI.05.)
önkormányzati rendelet módosítására
e.) az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 13/2015.(III.01.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

6.)

Előterjesztés ideiglenesen szabad pénzeszközök hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

7.)

Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

8.)

Előterjesztés a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző

9.)

Előterjesztés a Balassagyarmat Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Jókai út 2. III. emelet 1. ajtószám alatti lakásra benyújtott vételi
kérelem elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges
tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló
pályázat kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért”
Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

16.)

Előterjesztés a kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges döntések
meghozataláról szóló 127/2017.(VI.29.) határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

N a p i r e n d:
Az 1.) számú napirendi pont megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melynek anyagát a 17/A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.
Napirend előtt
Medvácz Lajos polgármester napirend előtt ismerteti az előző testületi ülés óta eltelt időszak főbb
történéseit, valamint tájékoztatást nyújt a városvezetés fontosabb tárgyalásairól, és az elmúlt időszak főbb
eseményeiről is.
Minden napirend előtt ismerteti, a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos tájékoztatóban
szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nyílt ülés
Napirend
1.)

Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülésen megjelent Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezetőt,
és megkérdezi, hogy szeretné- e kiegészíteni az előterjesztést, majd a Képviselő-testület tagjait, hogy vane kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdések, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési évben történő
engedélyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2017/2018. nevelési évben a
maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi
feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi:
KÖZPONTI ÓVODA, 2017/2018. nevelési év
Feladatellátási hely
Csoport
Engedélyezett létszám
Nyitnikék Tagóvoda
Katica
27 fő
Meseerdő Tagóvoda
Tekergő
26 fő
Pillangó
26 fő
Cseperedő Tagóvoda
Micimackó
28 fő
2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét és
tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: 2018. február 15.

3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2017/2018. nevelési évben a felvételi
és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a fenntartó által engedélyezett
létszámokra alapozva járjon el. Amennyiben a Központi Óvoda jelen döntéssel nem érintett
csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói
engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie kell azt a Képviselő-testület felé.
Felelős:
Határidő:
2.)

Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
értelemszerűen

Előterjesztés a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium épületén emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a testületi ülés előtt került kiosztásra az emléktábláról
készített látványterv, mely a határozati javaslat melléklete.
Lombos István: Köszönöm a szót. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a testületi ülés előtt kiosztott anyagban
lévő szöveg egyeztetve lett a Gimnáziummal, az Egyetemmel és az Önkormányzattal is? Ez véglegesnek
tekinthető?
Medvácz Lajos polgármester: Ez még nem a végleges szöveg. A Bizottsági ülésen felmerült, hogy a táblán
túl sok információ található. Ha ezt ebben a formában kívánják meghagyni, egyrészt nem lesz kis tábla,
másrészt nem lesz olcsó tábla. Persze az emléktábla teljes költségét az Alapítvány vállalja, de a tábla
méretét és konkrét szövegét a Gimnáziummal közösen szeretnék meghatározni. Amennyiben a bizottság
által javasolt módosításokat a Képviselő-testület is elfogadja, akkor a javaslatot továbbítjuk az Alapítvány
irányába.
Siket Béla: A következőt szeretném elmondani. Az emléktábla teljes költségét a két éve alapított debreceni
Emlékalapítvány vállalja. A rektor úr az igazgató asszonyhoz írt levelében megemlíti, hogy szükség esetén
a helyszínre is el tud jönni, és a szövegezésre, valamint a tábla elhelyezésére vonatkozóan vele fog majd
egyeztetni.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen! Képviselő úr a Bizottsági ülésen, Igazgató asszony által
elhangzott véleményeket tolmácsolta.
Lombos István: Köszönöm a szót, és Képviselő társam kiegészítését is. Igaz, a most kiosztott anyagban
benne van ez a tájékoztatás is. Kérdésem csupán arra vonatkozott, hogy ez már az egyeztetett szöveggel
ellátott táblaterv, vagy ezen még változtatásokra kerül majd sor?
Medvácz Lajos polgármester: Először a Kulturális Bizottság által javasolt módosítást teszem fel
szavazásra. Nevezetesen azt, hogy a dátum 1906-ról 1903-ra kerüljön javításra, valamint az emléktábla
szöveges részéből kerüljön ki az „IGAZGATÓSÁGI TAGJA A MADÁCH TÁRSASÁGNAK.” sor.
A Kulturális Bizottság javaslatát a képviselő testület egyhangú 10 igen és 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot is, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
Dr. Both Antal tiszteletére emléktábla állításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 17. (hrsz. 1649/2.) szám alatti épületének tulajdonosa -

támogatja a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kezdeményezését és hozzájárul ahhoz,
hogy a gimnázium épületében Dr. Both Antal (1875-1963) tanár tiszteletére a határozat mellékletét
képező látványtervű emléktáblát helyezzenek el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa és az egyéb
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:
3.)

Medvácz Lajos polgármester
2018. február 1.

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való szerződés megkötésének
jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester kérdések és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való szerződéskötés jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szent
Erzsébet Idősek Otthonában (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.; ágazati azonosító:
S0039209) biztosított fogyatékos személyek bentlakásos ellátása esetén jóváhagyja a támogatási
szerződés megkötését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a 2018. január 1-je és 2018.
december 31-e közötti időszakra vonatkozóan.
2.) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntésből adódóan szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Határidő:
4.)

Medvácz Lajos polgármester
értelemszerűen

Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
2/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester: Röviden arról szól ez az előterjesztés, hogy ez idáig az óvodapedagógusok,
az általános iskolai, illetve a középiskolai pedagógusok nevesítve voltak a rendeletben. Viszont vannak
olyan pedagógus szakmák a városban, akik eddig ebben a díjban nem részesedhettek. Javaslat érkezett
arra vonatkozóan, hogy bővítsük a szakmai díjazottak létszámát egy fővel, ezáltal azok a pedagógusok is
részesedhetnek ebben a díjban, akik például a Riedens Iskolában, a Madách Imre Kollégiumban, vagy a
Pedagógiai Szakszolgáltnál dolgoznak. Ennek megfelelően módosítottunk a rendeleten, és ősszel már
ennek megfelelően lehet majd javaslatokat előterjeszteni a díjra.
Kérdés, hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselőtestület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2014.(II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5.)

Előterjesztés Költözz Balassagyarmatra program keretében rendeletek felülvizsgálatára és
megalkotására
a.) „Esély Otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjra vonatkozó önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

A Testületi ülés előtt került kiosztásra az „Esély otthon – Balassagyarmaton” rendelet tervezet módosítására
vonatkozó javaslat.
Csach Gábor alpolgármester: Köszönöm a szót. Magyarországon egyedülálló dologról van szó, amit
Balassagyarmaton elindítottunk. Lényege, hogy a hiányszakmákra 20.000 és 100.000 forint közötti
ösztöndíj összeget lehet elnyerni azoknak a 18-35 év közötti fiatal szakembereknek, akik vállalják, hogy
legalább az ösztöndíj 12 hónapos idejének a dupláját dolgozzák le helyi vállalkozóknál, vagy helyi
intézményben. A most kiosztott módosítás tartalmazza azt a harmadik pályázati lépcsőt is, ami arra
vonatkozik, hogy minél több cég tudjon az alkalmazottja tekintetében versenyelőnnyel élni a bérkiegészítés
tekintetében.
Javaslom, hogy a rendeletet a most kiosztott módosítási javaslat vastagon szedett részeivel együtt fogadjuk
el.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm. Megadom a szót Dobrocsi Lénárd képviselő úrnak.
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót. Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület! A tervezetben össze
vannak gyűjtve a hiányszakmák, és az is látható, hogy ez egy előzetes felmérés alapján lett kidolgozva. De
arról lehet valamit tudni, hogy ez teljes létszámban ki lesz-e használva? Vagy, ha ezekben a szakmákban
mégsem sikerül a teljes létszámot kihasználni, melyek lesznek azok a hiányszakmák, amik esetleg
bevonhatóak ebbe a programba?
Csach Gábor alpolgármester: A program a módosítással 30 hónapra él. Ez alatt reméljük, hogy sikerül a
létszámot kitölteni. A módosítás azt is tartalmazza, hogy azok, akik nem a pályázat kapcsán, a pályázati
határidő benyújtásakor vállalnak munkát, hanem időközben, ők is tudnak pályázni - nyilván a fele összegre
– de ez szintén előnyt jelenthet. Ezen 30 hónap alatt, és a két következő kör esetében a hiányszakmák köre
bővíthető, ha ezt jelzi felénk akár cég, akár intézmény, vagy akár a Munkaügyi Központ. De amennyiben
egy szakma betöltésre kerül, akkor nyilvánvalóan törölni is lehet azt a listából. Az Önkormányzat a rendelet
elfogadása után meg fogja tenni ennek népszerűsítését is.
További kérdés, hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselőtestület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

5.)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018 (I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
„Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Előterjesztés Költözz Balassagyarmatra program keretében rendeletek felülvizsgálatára és
megalkotására
b.) önerős útépítésre, valamint ahhoz kapcsolódó útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére
vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

A Testületi ülés előtt került kiosztásra a rendelet tervezet módosítására vonatkozó javaslat.
Medvácz Lajos polgármester kérdések és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018 (I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
önerős útépítésre, valamint az ahhoz kapcsolódó útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére
vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.)

Előterjesztés Költözz Balassagyarmatra program keretében rendeletek felülvizsgálatára és
megalkotására
c.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló a 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester: Ebben a rendeletben emelni kívánjuk a szociális támogatásra fordítható
támogatási összegeket.
Kérdés, hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.)

Előterjesztés Költözz Balassagyarmatra program keretében rendeletek felülvizsgálatára és
megalkotására
d.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2013.(XI.05.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester: Erről a rendeletről már korábban döntött a testület. A módosítás oka ebben
az esetben is a támogatási összeg emelése.
Kérdés, hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2013.(XI.05.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.)
Előterjesztés Költözz Balassagyarmatra program keretében rendeletek felülvizsgálatára és
megalkotására
e.) az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 13/2015.(III.01.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A Testületi ülés előtt került kiosztásra a rendelet tervezet módosítására vonatkozó javaslat.

Medvácz Lajos polgármester: Ennél a rendeletmódosításnál az volt a cél, hogy a balassagyarmati fiatal
gyermekes családok Balassagyarmaton maradását, illetve Balassagyarmaton történő letelepedését
ösztönözzük kamatmentes kölcsön, és vissza nem térítendő támogatások formájában.
Kérdés, hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló
13/2015.(III.01.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6.)

Előterjesztés ideiglenesen szabad pénzeszközök hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester: Önkormányzatunknak hosszú évek után rendelkezésre áll olyan
pénzeszköz, amelyet féléves időtartamra Magyar Állampapírba kötnénk le.
Szedlák Sándor: Az nem kérdés, hogy ez jó dolog. De nyilvánvaló, hogy ennek a pénzeszköznek egy része
valamilyen formában Uniós pénz. Alpolgármester úrtól kérdezném, hogy mi történik akkor, ha az OLAF
jelentés talál valamit, és 1000 milliárd forintot kell majd visszafizetni az államnak?
Csach Gábor alpolgármester: Az 1000 milliárd forinttal kapcsolatosan nem tudom, hogy képviselő úr mire
gondolt. Azt szeretném elmondani, hogy hasonló lekötést végeztünk a svájci víz beruházás kapcsán is. Az
Európai Unió egyetlen kikötése, hogy külön számlán kell kezelni az általuk folyósított pénzt, és csak a
pályázatra fordítható a nyereség. Egyéb esetben pedig ez a 200 millió forint saját erős forrás, tehát ez egy
olyan összeg, ami fél évig egészen biztosan nem kerül felhasználásra, és úgy gondolom, hogy 4 millió
forintot megér az, hogy fél évig lekötjük a szabad eszközeinket. Köszönöm.
Szedlák Sándor: Köszönöm a választ alpolgármester úr! Ahogy azt elmondtam, nem az eljárás módjával
volt kifogásom, és annak is oka volt, hogy kérdésemet miért az alpolgármester úrhoz intéztem.
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
5/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata
ideiglenesen szabad pénzeszközeinek
hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját forrásból 200 000 000 Ft, azaz
Kettőszázmillió Ft összegű Féléves Magyar Állampapír (2018/31) vásárlását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2018. január 26.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az értékpapír lejáratát követően (2018.
augusztus 1.) 200.000.000 Ft összegben újabb féléves Állampapírt vásároljon, amennyiben a pénzügyi
helyzet azt lehetővé teszi.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő:
2018. augusztus 31.

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete beruházási célú költségvetési
támogatásból származó, átmenetileg szabad pénzeszközeiből 680.000.000 Ft, azaz Hatszáznyolcvanmillió Ft összegű Egyéves Magyar Állampapír (2019/05) vásárlását jóváhagyja.
A realizált hozam kizárólag az érintett projektekkel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2018. január 26.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a befektetéssel kapcsolatos szerződések
megkötésére.
7.)

Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester kérdések és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018.(I.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, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) elvégzésére vonatkozó
szerződéseket a pályázatban elszámolható összegekkel.
EFOP-1.2.11-16-2017-00068

Esély otthon - Balassagyarmaton

TOP-3.1.1.-16-NG1-2017-00003

Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés Balassagyarmaton

TOP-7.1.1.-16-2017-00088

Közösségvezérelt helyi fejlesztések
Balassagyarmaton

TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002

Zöld csiga – Balassagyarmat
zöldterületeinek megújítása

TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002

Barnamezős területek rehabilitációja
Balassagyarmaton

2.) A Képviselő–testület a 98/2017.(V.25.) határozatát, valamint 171/2017.(VIII.25.) határozatát kiegészíti
a pályázat szerint felmerülő közbeszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok Balassagyarmat
Városfejlesztő Kft általi ellátásával.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos, polgármester
Oravecz István, ügyvezető
pályázati határidők szerint folyamatos

8.)

Előterjesztés a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző

Lombos István: Köszönöm a szót. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a Választási Bizottság egészül-e ki a
képviselőt indító pártok delegáltjaival, valamint arra, hogy a 16 szavazókör a városban változatlan marade?
Medvácz Lajos polgármester: Igen
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 22. §-ában foglalt rendelkezés alapján a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
tagjának:
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6. I/5.
Dr. Szabó Ervin 2660 Balassagyarmat, Tátra u. 11.
Demus László 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11.
póttagjának:
Sztancsik József 2660 Balassagyarmat, Baross G. utca 16.
Borkó Edit 2660 Balassagyarmat, Baltik F. utca 10. II/2.
szám alatti lakosokat választja meg.
2.) Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, a
póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a tagok eskütételéről
Felelős:
Határidő:
9.)

Medvácz Lajos polgármester
2018. január 30.

Előterjesztés a Balassagyarmat Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Azt javaslom, hogy ezt az előterjesztést rakják el,
hiszen aki kíváncsi a Hivatal működésére, részletes dolgaira ebből tájékozódhat. Engedjenek meg néhány
gondolatot. Én 1990 óta vagyok képviselő, és néhány éve polgármester is. Az a tapasztalatom, hogy az
elmúlt 27 évben egyre jobban működik a Hivatal. Nem hibátlanul, de egyre jobban. Még vannak olyan
emlékeim, hogy éjszaka kettő órakor testületi ülésen voltunk. Ennek oka az is volt, hogy új volt minden.
Akkor kellett megalkotni az önkormányzati rendeleteket, határozatokat, akkor építették a demokrácia első
alapköveit az Önkormányzatok. Nem volt egyszerű feladat. Komoly viták voltak a képviselők között a
teendőkkel kapcsolatosan, azért, mert nem volt tapasztalat. A mostani Hivatal működésében nagyon jó az
előkészítés, ezért a határozati javaslatok, rendelet tervezetek, ha nem is hibátlanok, – hiszen az élet mindig
új és új dolgokat produkál - de nagyon jól előkészítettek.
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterületfelügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

dr. Varga Andrea jegyző
folyamatos

10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Jókai út 2. III. emelet 1. ajtószám alatti lakásra benyújtott vételi
kérelem elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztéshez két határozati javaslat készült. A Városüzemeltetési és
Pénzügyi Bizottság a „B” alternatíva szerinti szövegezést javasolta elfogadásra, tehát a lakás eladása
mellett döntöttek. Oka az volt, hogy a lakást megvásároló lakó miután megvásárolta azt, törlesztési
kötelezettségének nem tett eleget, így egy nagymértékű tartozást halmozott fel. Ennek okán a lakás
tulajdonjoga visszaszállt az Önkormányzatra. A lakás nagyon rossz állapotban van, a felújítására jelentős
összeget kellene fordítani. Ezt mérlegelve döntöttek az eladás mellett a Bizottságok, 3.000.000 Ft-os induló
vételáron.
Most tehát a Bizottságok javaslatát teszem fel szavazásra. A határozati javaslatot, a Képviselő-testület 11
igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Jókai út 2. III. emelet 1. ajtószám alatti
lakásra benyújtott vételi kérelem elbírálásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Jókai u. 2. III.
emelet 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 1205/4/A/8) 53 m2 alapterületű kettő szobás összkomfortos
komfortfokozatú lakást pályázati eljárás keretében licit útján elidegeníti, 3.000.000,- Forint induló
vételáron.
2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a pályázat kiírására: 2018. február 15.

11.) Előterjesztés lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges
tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: A Honvédelmi Minisztérium szándéka az, hogy az országban több helyen,
így Balassagyarmaton is létesüljön olyan multifunkciós sportközpontot, ami az Uszodához hasonlóan a
Nemzeti Sportközpontok közreműködésével fog megvalósulni. Kérdezném, hogy van-e kérdés, vélemény?
Fazekas János: Köszönöm a szót polgármester úr! Én örömmel üdvözlöm az anyagban szereplő
elképzelést. Az anyag mellett lévő vázrajzon lehet látni, hogy a Sportközpont területéül a jelenleg regnáló
Buszmegálló és az elkerülő út közötti területből egy 1 ha 3108 m2 nagyságú területet ad át az

Önkormányzat az ilyen célú hasznosításra. Az világos számomra, hogy lőtér fog létesülni, viszont azzal
nem vagyok tisztában, hogy a multifunkció mit jelent pontosan? Mi fog még ott pontosan létesülni?
Medvácz Lajos polgármester: Ez egy többcélú Sporttelepet jelent. A terület kiválasztásánál azt kérték, hogy
egy olyan helyet jelöljünk ki erre a funkcióra, ahol az infrastruktúra adott, tehát nem kell az utakat és egyéb
infrastrukturális dolgokat kiépíteni. A rendezési tervben történő módosítást követően végül úgy döntöttünk,
hogy a Tesco és a Buszmegálló mögötti területet javasoljuk erre a célra. Természetesen a határozati
javaslatban meg kell adnunk ehhez a tulajdonosi hozzájárulást is. A multifunkció azt takarja, hogy ez egy
olyan fedett lőtér lesz, ahol nemcsak fegyverekkel lehet lövészettel foglalkozni, hanem például íjászatot is
lehet gyakorolni. Előfordult olyan eset, amikor az Ipoly parton és a város különböző területein egy picit
önkényesen használták ezen sportok kedvelői a közterületeket, vagy olykor a magánterületeket is. Itt olyan
sportok valósulhatnak majd meg, ami a honvédelmi előkészítés, vagy a honvédelmi felkészítéshez is
kapcsolódhatnak.
Szedlák Sándor: Első gondolatom nekem is az volt, hogy mit is takar pontosan a multifunkció? El kell, hogy
mondjam, nem kaptunk teljes képet erről. Én azt értem, hogy a város most ismételten hozzájut egy
kedvezményes dologhoz, de nem hiszem, hogy most a lőtér létesítése lenne a legfontosabb dolog. Úgy
gondolom, hogy a városnak más, ettől fontosabb dologra is szüksége lenne. Köszönöm szépen.
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Testület! Ezt nem mi kezdeményeztük, ezt az állam kezdeményezte,
amiben mi partnerek vagyunk, mert azt gondolom, hogy ez jó dolog. Saját véleményemet mondom el, de
úgy gondolom, hogy a sorállományú katonai szolgálatot kár volt eltörölni, mert ez, - amit Európában egy
pár állam megtartott - nemcsak a hadviselés, vagy a hadi ismeretek megtartására szolgált, de egyfajta
szocializációs terep is volt, ahol a fiatalok sok mindent megtanultak. Tehát ha multifunkcióról beszélünk,
akkor számos önvédelmi, harcászati civil szervezetet is ide sorolhatunk, akiknek a hely lehetőséget biztosít
majd a tevékenységük gyakorlására.
Csach Gábor alpolgármester: Én nem értek egyet a sorkatonai szolgálat eltörlésének a kritikájával, ezért
is támogatom ezt a sportközpont létesítését. Egyébként Szedlák képviselő úr biztosan emlékszik még az
MHSZ Klubokra. Ez is hasonló lesz, hiszen a Magyar Honvédelmi Szövetség lesz a szakmai gazdája a
központoknak. Emellett úgy gondolom, hogy inkább itt legyen egyfajta tömegsport lehetőség arra, hogy a
honvédelmi feladatokat ellássuk, és ne legyen kötelező jellegű sorkatonaság. Valószínű, hogy ezt a célt
szolgálja ez a történet is. Szerintem teljesen egyértelmű volt polgármester úr alapvetése. Adott egy 1.000
m2 területű hangszigetelt csarnok, ahol lesznek olyan helyiségek, ahol különböző küzdősportokat,
rendezvényeket, oktató helyiségeket közösségi célokra lehet használni. Nagyvárosokban is rentábilisan
működő létesítmények tudnak lenni. Már három tornacsarnokot felépítettünk és sok pályát is, de a városban
még mindig nagyon nehezen találni megfelelő helyet a küzdősportok számára. Azért támogatjuk ezt a
programot, hogy a sportélettér is növekedjen, és az önkormányzati intézményekről vegyen le az állam súlyt
a közfeladatok ellátása tekintetében. A mögöttem lévő képeken olyan városvezetőket láthatunk, akik állami
pénzen, állami fenntartással építették fel Balassagyarmatot. Mi is szeretnénk ezt követni, és úgy
gazdagítani a várost, hogy a polgároknak egy forinttal se kerüljön többe, mint bármely más település
polgárának. Tehát nincs jobb beruházás annál, amikor egy épület felépítését és fenntartását is az állam
finanszírozza. És ha ezek még nemes célokat is szolgálnak nincs vita a támogatásukról. Egyébként az a
terület nagyon rosszul hasznosítható, nehezen megközelíthető, a Volán elállt a gondozásától az ingatlan
mérete miatt, tehát ennek a kereskedelmi hasznosítása lényegében lehetetlen volt. Viszont a
Buszpályaudvar közelsége, a parkolási lehetőségek miatt és a Zöld Csiga programhoz való csatlakozása
miatt ez teljesen ideális.
Medvácz Lajos polgármester: Az tényleg egy nagyon jó dolog, amit alpolgármester úr is mondott, hogy
gyarapszik a helyszínek száma, ahol sportolni lehet. Még így is nehéz bejutni egy-egy helyre, ami azt is
jelenti, hogy a város polgárai egyre aktívabban sportolnak, ami egy pozitív dolog.
Mega György osztályvezető: Néhány dologgal egészíteném ki az elmondottakat. A Honvédelmi
Minisztérium és a Nemzeti Sportközpontok képviselőivel több alkalommal egyeztettünk. Az ok, ami a
Kormányt vezette az volt, hogy a fiatalok túl sok időt töltenek a számítógép és a mobiltelefon mellett, ami
az egészségükre, erőnlétükre káros. Ezért született meg az a szándék, hogy megteremtődjön annak a

lehetősége, hogy mással is tudjanak foglalkozni. Ehhez viszont ilyen sportközpontokat kell létrehozni, ahol
nemcsak a lövészetnek, hanem különböző küzdősportoknak, birkózásnak, vívásnak is kialakítják a
megfelelő feltételeket. A Nemzeti Sportközpont kapcsolattartójával egyeztetve azt beszéltem meg, hogy
amennyiben a Testület jóváhagyja ezt a határozati javaslatot, akkor a marketing tevékenységet elindítják,
megkeresik az iskolákat és ott ismertetik, hogy milyen lehetőségek fognak megnyílni. Tehát a Nemzeti
Sportközpontoknak és a Belügyminisztériumnak is az a szándéka, hogy a fiatalokat hasznos tevékenységre
próbálják meg ösztönözni, és ne a számítógép és az telefon jelentse számukra az egyedüli szórakozási
lehetőséget.
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazat mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges tulajdonosi
döntések meghozataláról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Honvédelmi Minisztérium
által kezdeményezett, lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítését Balassagyarmaton,
a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.
2.) A beruházás megvalósítása céljára a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló,
Balassagyarmat 709/10 hrsz-ú ingatlan megosztását követően létrejövő, 709/14 hrsz-ú, 1 ha 3108 m2
területű földrészletet jelöli meg.
Az ingatlan tulajdonjogát a Képviselő-testület - a telekmegosztást követően - ingyenesen a Magyar
Állam tulajdonába adja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a
multifunkcionális sportközpont létesítése érdekében szükséges, az együttműködési megállapodásban
foglalt további teendőkkel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: Az együttműködési megállapodás aláírására: 2018. február 28.
Az ingatlan tulajdonjogának átadására: 2018. december 31.
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló
pályázat kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület testület egyhangú 11 igen szavazat mellett elfogadott. (Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2018. április 01. napjától számított
egy éves, határozott időtartamra.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: 2018. január 31.
13.) Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért”
Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület testület egyhangú 11 igen szavazat mellett elfogadott. (Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet „ Műszerfejlesztéséért” Alapítvány támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Dr. Kenessey Albert Kórház és
Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért” Alapítványnak - az alapítvány céljainak megvalósítására, a Dr.
Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet sterilizálójához kapcsolódó műszerfejlesztési feladatok
végrehajtására – 3.108.071.-Ft-os, azaz Hárommillió-egyszáznyolcezer-hetvenegy forintos támogatást
nyújt.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést, valamint az egyéb szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2018. február 5.

14.) Előterjesztés pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület testület egyhangú 11 igen szavazat mellett elfogadott. (Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
pályázat benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati feltételeket és
támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁ-ra a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására (Pályázat kódja: ZP-1-2017) 10 millió
forintos összeggel.
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.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2018. április 01.

15.) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Palóc Farkasok Utánpótlás Sportegyesület úgy döntött, hogy
Balassagyarmaton újra szeretné éleszteni az ökölvívó szakosztályt. Ezzel egy újabb sportolási lehetőség
adódik a fiatalok számára egy induló ökölvívó szakosztály keretében. Az Önkormányzattól egyszeri 3 millió
forintos támogatási összeget kérnek Botos András olimpiai bronzérmes ökölvívó edző bérének
finanszírozására.
Dobrocsi Lénárd: Le van írva az, hogy egyéb jó szándékú segítséget már kaptak a projekt beindításához.
Lehet azt tudni, hogy ezek kik adott esetben?
Medvácz Lajos polgármester: Szabó Sándor kormánymegbízott segítségével az Egyesület megkapta
Határőrség épületén belül található tornatermet. A felszereléshez többen hozzájárultak, tehát a működés
feltételei garantáltak.
Csach Gábor alpolgármester: Az Egyesület azt is vállalta, hogy egyesületi igazolásokból, egyesületi
tagdíjakból, szponzori pénzekből működtetni fogják az ingatlant. Abban bízom, hogy ekkora volumenű
támogatást csak az idei évben kell adnunk, és jövőre pedig a szokásos pályázati rendszerben tud részt
venni az Egyesület, illetve a Szakosztály.
Dobrocsi Lénárd: A Bizottsági ülésen erről már volt szó, és az is felvetődött, hogy ez egy egyszeri
támogatás. A kérdésem arra irányult, ami a hátrányos helyzetű fiatalok érdeklődésével kapcsolatban
elhangzott. Vagyis: akkor amikor Farkas Flórián milliárdokkal nem tud elszámolni akkor adott esetben
bármelyik szervezet hozzájárult-e ennek a projektnek a támogatásához, mert nekem ez akkor volna
elfogadható. Én személy szerint sokkal inkább az egészségügybe tenném ezt a pénzt.
Medvácz Lajos polgármester: Arra nem tudok válaszolni, hogy a Roma Önkormányzatok milyen
támogatást biztosítanak. De a költségvetésük alapján úgy gondolom, hogy jelentős összeggel nem tudnak
ehhez hozzájárulni.
Lombos István: Azt látni kell, hogy az ökölvívás egy technikai sportág. Ennek olyan technikai hátteret kell
biztosítani, ami a versenyre való felkészülést is lehetővé teszi. Azt tudjuk valamennyien, hogy a Botos
Andris is abból a kisebbségből érkezik, ahonnan általában a tehetséges ökölvívók érkeznek. Én abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy részese lehettem annak az ökölvívó érának, amikor még tele volt a
Sportcsarnok a ring körül, és az országos csapatbajnokságon az első ligában szerepelt a csapatunk. Én
nem hiszem, hogy ezt olyan könnyen s gyorsan el lehet érni itt a városban, de az egész biztos, hogy azokról,
akikről képviselő társam is beszélt nagyon gyorsan meg fogják találni az Egyesületet. Azt persze, hogy
hogyan fogják működtetni és hogyan fogják a technikai feltételeket biztosítani már egy más kérdés. Én
inkább attól félek, hogy további igények jelennek majd meg. Ha az a célja a sportágnak, hogy
meghonosodjon Balassagyarmaton, akkor biztos vagyok benne, hogy sok fiatal tud olyan sportolási
lehetőséghez jutni, amelyben talán az életre való felkészítésük is sikeresebb lehet. Én azért sem sajnálom
ezt a pénzösszeget, mert az Önkormányzat áll olyan jól, hogy ezt a támogatást oda tudja adni, és ha ez
olyan személy bérére fordítódik, mint az olimpiai bronzérmes Botos András, aki Salgótarjánból jön ide
Balassagyarmatra akkor azt mondom, hogy megéri. Köszönöm szépen.
Csach Gábor alpolgármester: Csak reagálva Dobrocsi képviselő kérdésére. Úgy gondolom, hogy ezzel az
egészségügybe fektetünk be, hiszen a sport a megelőzésben játszik nagyon fontos szerepet. A másik fontos
dolog, hogy bármely Egyesület, aki egy nagy, vagy relatíve nagy igényre számot tartó sikeres sportágat
újraindít Balassagyarmaton nyitott kapukat döntöget. Az atlétika, a vívás újraindítása is nagyon fontos lenne,
hiszen ezek gyakorlása évtizedek óta nem megoldott a városban. Minden olyan Egyesület, aki olyan
infrastruktúrát hoz létre, ami az Önkormányzat számára nem jelent anyagi kockázatot, működési
kötelezettséget támogatható.
Medvácz Lajos polgármester: Nagyon pozitív dolog, hogy gyarapszik azon sportintézmények száma, ami
a sportolást erősíti.

A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület testület 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadott. (Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt jelen
a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport
Egyesületnek – Ökölvívó szakosztálya részére – 2018. évben egyszeri 3.000.000.- azaz három millió
- forintos támogatást nyújt személyi kiadások fedezésére az előterjesztésében foglalt kérelemnek
megfelelően.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést és az egyéb szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2018. február 5.
16.)
Előterjesztés a kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges döntések
meghozataláról szóló 127/2017.(VI.29.) határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület testület egyhangú 11 igen szavazat mellett elfogadott. (Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2018.(I.25.) h a t á r o z a t a
a kézilabda csarnok létesítésének támogatásához szükséges döntések meghozataláról szóló
127/2017.(VI.29.) határozat kiegészítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kézilabda csarnok létesítésének
támogatásához szükséges döntések meghozataláról szóló 127/2017. (VI. 29.) határozatát az alábbiak
szerint egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 376/4 hrsz-ú, 1 ha 4215 m2 területű ingatlan forgalomképes
vagyoni körbe tartozik.
2.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésének 1., 4. és 15. pontjaiban megjelölt közfeladat ellátásának céljára adja át az ingatlan
tulajdonjogát, térítésmentesen a Magyar Államnak.
3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az átadásra kerülő 376/4 hrsz-ú ingatlan kötelező
önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
önkormányzati köznevelési feladatokhoz, ezek finanszírozási forrásának biztosításához, továbbá az
önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
2018. január 30.

Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagok aktív
munkáját, elköszön a Városi Televízió nézőitől is, és 16:05 perckor az ülést bezárja.

K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

