
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május hó 24. 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 és Szedlák Sándor képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
     Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
     Mega György osztályvezető 

 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a 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 10 jelen van, Lombos István 
késését, Fazekas János távolmaradását korábban jelezte) és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek kérdése, javaslata? 
 
Szedlák Sándor: Egyebek napirenden belül szeretnék kérdést feltenni a Sörfesztivál rendezvénnyel 
kapcsolatban. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Napirendre vonatkozóan javaslom, hogy a most kiosztott Előterjesztés a 
„KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtására, valamint az Előterjesztés a balassagyarmati I. 
számú házi gyermekorvosi körzettel kapcsolatos döntések meghozatalára című anyagokat vegyük fel 
utolsó napirendi pontként. 
 
A Polgármester elsőként Szedlák Sándor képviselő Egyebek napirend felvételére vonatkozó kérését 
bocsátja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
Medvácz Lajos polgármester ezt követően szavazásra bocsátja az Előterjesztés a „KEHOP-1.2.1 Helyi 
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú 
pályázat benyújtására című előterjesztés napirendre-vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja az Előterjesztés a balassagyarmati I. számú házi gyermekorvosi 
körzettel kapcsolatos döntések meghozatalára című előterjesztés napirendre-vételére vonatkozó 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a kiegészítést, illetve a módosított napirendet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 



A mai ülés napirendje a következő: 
 
N A P I R E N D  
 
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, valamint Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak jóváhagyására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
2.) Beszámoló Balassagyarmat Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2017. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
3.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2017. évi 

működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és a közhasznúsági jelentésük elfogadásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, valamint 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
6.) Előterjesztés a Gyarmati Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 11/2015.(III.01.) 

számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
8.) Előterjesztés településkép védelmi rendelet megalkotására (törvényességi felhívás miatt) 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
9.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos 

csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő 
hozzájárulás mértékéről szóló 31/2017.(IX.29.) számú rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
10.) Előterjesztés az önerős útépítésre valamint az ahhoz kapcsolódó útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás fizetésére vonatkozó 3/2018.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
11.) Előterjesztés Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek módosítására (Nyírjes, 

Ipoly holtág) 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
12.) Előterjesztés a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a köznevelési 

intézményben és az egyéb intézményekben című 28/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 



13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 3. I. lh. IV. emelet 3. ajtószám alatti lakás 
hasznosítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosításáról szóló 61/2018. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
15.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes, 5234/7 hrsz-ú és az 5234/12 hrsz-ú, ingatlanok 

elidegenítésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
16.) Előterjesztés a 1875/18 hrsz-ú közterületből részterület értékesítésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
17.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2018. évi támogatásának igénylésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
18.) Előterjesztés az „ÚTON” ifjúsági Egyesülettel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszűntetéséről 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
19.) Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

20.) Előterjesztés a 2017. évi lakásfelújítási terv keretében felújított önkormányzati lakások 
hasznosítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
21.) Előterjesztés közterületek elnevezésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
22.) Előterjesztés a kiemelt fejlesztési területekről szóló 66/2018.(III.29.) önkormányzati határozat 

módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
23.) Előterjesztés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
24.) Előterjesztés a balassagyarmati I. számú házi gyermekorvosi körzettel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
25.) Egyebek 
 
 
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, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 



Napirend 
 
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, valamint Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak jóváhagyására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent Okolenszki Gábor tűzoltó alezredes, 
kirendeltség-vezetőt, valamint Mohács Gábor tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnokot. Elsőként Okolenszki 
Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezetőt kérdezem, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2017. évi beszámolóját szeretné-e szóban is kiegészíteni? 
 
Okolenszki Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető: Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-
testület! A 2017. évi írásbeli tájékoztató részletesen tartalmaz mindent, így kiegészíteni nem szeretném, 
viszont a kérdésekre szívesen válaszolok. 
 
A Polgármester ezt követően Mohács Gábor tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnokot kérdezi, hogy a 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolóját szeretné-e szóban is 
kiegészíteni? 
 
Mohács Gábor tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok: Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület! 
Köszönöm szépen a lehetőséget, de a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 
beszámolójához szóbeli kiegészítést nem szeretnék tenni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen! 
 
Szavazás előtt Lombos István képviselő megérkezik, így a Képviselő-testület létszáma 11 főre emelkedett. 
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
A Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot is, melyet a Képviselő-
testület szintén egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2018.(V.24.) h a t ár o z a t a 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2017. évi beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen! Ez a szavazás is arról erősít meg minket, hogy a 
tájékoztató egyértelmű és elfogadható. A munkájukat ezúton is nagy megbecsüléssel köszönjük! 



Okolenszki Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető: Köszönjük szépen! Néhány szóban szeretnék 
tájékoztatást adni a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatban, igaz ez a szolgáltatás nem 
hozzánk, hanem a BM OKF Gazdasági Ellátó Központhoz tartozik. 
A Központ január elsejétől a kéménytisztítást nem sormunkában, hanem megrendelésre végzi el, tehát 
magánszemélyek esetében meg kell rendelni a szolgáltatást. A megrendelést a 1818-as telefonszámon, 
illetve a 9.1-es mellékleten lehet megtenni. Társasházaknak ugyancsak a GEK végzi a tevékenységet, 
viszont itt sormunkában, tehát a szolgáltatást nem kell megrendelni. Cégek, illetve egyéni vállalkozók 
esetébe szintén megrendelés szükséges, viszont esetükben nem a GEK végzi a szolgáltatást, hanem külső 
vállalkozó cég. 
 
A másik információm a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos. Hont községtől terjedő Ipoly-völgy talajmenti 
szórását a napokban fogják elvégezni. A balassagyarmati térségben ezt a mai, illetve a holnapi napon fogják 
eszközölni. Köszönöm szépen, ennyi kiegészítést szerettem volna tenni! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést! Nagyon fontos információ, hogy nem 
várni, hanem kérni kell a kéményseprés elvégzését! Köszönöm szépen a megjelenést! 
 
 
2.) Beszámoló Balassagyarmat Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2017. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester: Gúth Melinda a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője jelezte, 
hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen, de kolléganőnk Balázsné Cservenák Ildikó jelen van, a 
kérdésekre válaszol. 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület! Egy kérdésem lenne, 
amire nem találtam választ az anyagban. Lehet-e pontos számot tudni egy évtized vonatkozásában arról, 
hogy Balassagyarmaton mennyi a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermek? 
 
Balázsné Cservenák Ildikó vezető főtanácsos: Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeknek az tekinthető, aki rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és akire ezen belül 
a jogszabályban meghatározott feltételek vonatkoznak. Például, akinek a szülője nyolc általánosnál több 
iskolai végzettséggel nem rendelkezik, és/vagy az elmúlt 16 hónapból 12 hónapot munka nélkül töltött, 
illetve - harmadik feltételként - olyan szegregált körülmények között él, ahol nincs víz, vagy veszélyes állatok 
vannak a környezetében. Az elmondható, hogy nyolc általános már sok embernek van, munkahely 
szempontjából sem ez a jellemző, és Balassagyarmaton víz hiánya és egyéb szegregált körülmény nincsen. 
Ennek okán nem magas ez a szám, az elmúlt évben kb. 40 főt tett ki. Az, hogy ennek száma az elmúlt tíz 
évben pontosan hogyan alakult ki fogom gyűjteni. 
 
Dobrocsi Lánárd: Köszönöm szépen a választ! Egyetlen egy mondat értelmezésében kérnék még 
segítséget. 
A 13. oldalon a következő mondat olvasható: „Balassagyarmat megyénk második legnagyobb városa, 
lakóinak 50%-a hátrányos helyzetben élő személy.” Kérdésem, hogy ez mire értendő? Illetve kérnék egy 
írásos visszajelzést az előző kérdésemre is. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez egészen biztosan elírás az anyagban. 
 
A Polgármester további kérdés és kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2017. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala részére küldje meg. 

Határidő: 2018. június 05. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot érintő 

rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson egyeztetést 
azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi körülményeivel érintettek. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 
 
 

3.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2017. évi 
működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és a közhasznúsági jelentésük elfogadásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A Testületi ülés előtt került kiosztásra egy tájékoztató, mely a közalapítványok és a közhasznú státusz 
közötti különbség értelmezésében segít. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén merült fel kérdésként, hogy mi a közalapítvány 
és a közhasznúság közötti különbség. A tájékoztató segítséget jelent a két státusz értelmezésében. 
Az előterjesztésben az Önkormányzat tulajdonában lévő, vállalkozási tevékenységet nem folytató két 
alapítvány - Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány, valamint a Palócország Fővárosáért 
’99. Közalapítvány - beszámolója olvasható. 
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a „Balassagyarmat és Térsége 
Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
83/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 
jelentésének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat és Térsége 

Fejlesztéséért” Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét 

értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és 
közhasznúsági melléklet közzétételéről. 

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

dr. Ádám György Ferenc kuratórium elnöke 
Ezt követően a Polgármester a „Palócország Fővárosáért ’99” Közalapítvány beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot is szavazásra bocsátja, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
84/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 



a "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99" 

Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 
elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét 
értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és 
közhasznúsági melléklet közzétételéről. 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

Deák Sándor Pál kuratórium elnöke  
 
 
4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
asszonyt! Kérdezném, hogy a kiküldött anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Bereczk Edit ügyvezető igazgató: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület! Köszönöm szépen a 
lehetőséget, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi írásos beszámolóját nem 
szeretném most szóba kiegészíteni, de szívesen válaszolok a kérdésekre. 
 
A Polgármester kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

85/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos, polgármester 
  Bereczk Edit, ügyvezető 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, valamint 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés hiányában szavazásra bocsátja a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 



1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 2018. július 1. napjától 2023. június 30. 
napjáig terjedő időtartamra Bereczk Edit (szül.: Balassagyarmat, 1959.01.22.; a.n: Baráti Anna) 2660 
Balassagyarmat, Damjanich u 28. szám alatti lakost kívánja megválasztani azzal, hogy az ügyvezető 
tisztségét munkaviszonyban látja el, 560.500,- Ft alapbérrel. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén ennek megfelelően 

járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
Ezt követően a Polgármester a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 
tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatot is szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjainak 

megválasztásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának tagjaivá 2018. július 1. napjától 
2023. június 30. napjáig terjedő időtartamra: 

− Vaskor Edit Erika (szül. Vaskor Edit Erika; an.: Cseri Mária) 2660 Balassagyarmat, Kossuth 

Lajos utca 4-6. 2. em. 3. szám alatti lakost, 

− Szikora Péter (an.: Majer Erzsébet) 2699 Szügy, Toldi út 13. szám alatti lakost és 

− Reznicsek Ferenc Pálné (szül. Havay Ilona; an: Barják Ilona) 2660 Balassagyarmat, Tihanyi 

u. 6. szám alatti lakost kívánja megválasztani. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén ennek megfelelően 
járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2018. július 1.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Igazgató asszony munkáját külön szeretném megköszönni, hiszen az anyagi 
lehetőségekhez mérten remek munkát végeznek! 
 
 
6.) Előterjesztés a Gyarmati Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A napirend előtt került kiosztásra a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi 
tevékenységéről szóló módosított tartalmi beszámoló, mely a 2017. évi Közhasznúsági jelentés VI. pontja. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent Házy Attila igazgató urat. Kérdezem, hogy 
a beszámolót szeretné-e szóban kiegészíteni? 
 
Házy Attila ügyvezető igazgató: Köszönöm, nem szeretném azt kiegészíteni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megadom a szót Szedlák Sándor képviselő úrnak. 



Szedlák Sándor: Köszönöm a szót polgármester úr! Egy kérdésem lenne igazgató úrhoz. A most kiosztott 
beszámoló végén van egy mondat, ami nekem nagyon megtetszett. Így hangzik: „A társaság szigorú 
pénzügyi gazdálkodása nyomán olyan közeljövőbeni új feladatokra nyílik lehetőség, amelyhez nem 
szükséges az önkormányzat kiegészítő támogatása, mégis értéknövelőleg hathat.” Kifejtené ezt Igazgató 
úr? 
 
Házy Attila ügyvezető igazgató: Igen. Nem kell mindenhez pénz. Egyrészt azért, mert valamihez bőven 
elég, ha szervezéssel, átalakítással, vagy a meglévő források felhasználásával nyúlunk hozzá. Mondhatjuk, 
hogy ilyen az a „2660 Facebook” szolgáltatásunk, amit azért indítottunk, mert az idő és a technológiai 
fejlődés megkövetelte, hogy a televízió mellett az interneten is jelen legyünk. A szolgáltatás elindítása előtt 
kérdésként merült fel, hogy milyen „útvonalat” válasszunk ehhez? Szóba került egy mobilos applikáció 
fejlesztése, aminek az összege az első ajánlatkérésnél közel 1 millió forint volt. Felvetődött az is, hogy minél 
előbb próbáljuk meg digitalizálni a helyi televíziót, de ez is irreálisan magas befektetés lenne, tehát még ez 
is várat magára. Ezekkel szemben a már működő Facebook hírcsatorna elindítása gyakorlatilag nulla 
forintba került. Itt azokat az anyagokat látják az érdeklődők, amelyek a televízió nézői számára készülnek, 
- pontosabban azok egy kicsivel rövidebb változatát rövid hírek formájában - bárhol legyenek is a világon. 
Ehhez tehát nem kellett pénz, csak egy döntés és idő, hogy láthatóvá váljon, hogy érdemes-e foglalkozni 
ezzel. Az viszont kérdés, hogy mennyi ideig fog működni ez a hírcsatorna? Az én fejemben mindig az jár, 
hogy végül is jó-e nekünk az, ami felett kevesebb irányításunk van? Az látszik, hogy az emberek kezdenek 
elfordulni a Facebook-tól, mert olyan algoritmus változtatásokat végeztek az oldalon, hogy lassan már fizetni 
kell azért, hogy valamilyen tartalmat, vagy akár a saját ismerőseinket elérjük. Erről számos cikket lehet most 
olvasni. 
Visszatérve a kérdéséhez, az utolsó sorokban tehát erre és az ehhez hasonló szolgáltatásokra gondoltam, 
amikhez nem kell pénz csak az, hogy legyen olyan szellemi tőkéje a városnak, amelyet kihasználva, újult 
erővel valami mást lehet csinálni, ami egyébként nem feltétlenül és kizárólag médiatevékenység. Még egy 
példát mondanék: szeretnék indítani egy pénzdíjas fotópályázatot helyi tehetségek támogatására, aminek 
az is célja lenne, hogy olyan alkotások szülessenek, melyeket később más fórumokon publikálva, 
kiadványokban, stb. - Balassagyarmat „érdekeibe állítva” - hasznosítani lehet. Tehát nem egy öncélú 
fotópályázatról lenne szó, ami pusztán csak a szem gyönyörködtetésére alkalmas, hanem további 
hasznosításra is jó lehet nekünk. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan meglévő lehetőség, amihez nem kell 
külön támogatás az Önkormányzattól, de mégis valami újat tett a társaság, olyat, amit nem helyi TV-nek 
hívnak. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen! Egy kérdésem lenne, ami a pénzügyi bizottsági ülésen 
is felmerült. A közhasznúsági jelentés eredmény kimutatásában, a 004-es, valamint a 005-ös sorszámon 
szereplő anyagjellegű és személyi jellegű ráfordításainak értéke 2016-ról 2017-re a duplájára emelkedett. 
Mi ennek az oka? Lehetséges, hogy pályázathoz kapcsolódó dolog miatt? 
 
Házy Attila ügyvezető igazgató: Ez minden évben kérdésként szokott felmerülni. A magyarázata ennek az, 
hogy valamikor úgy tudok embereket foglalkoztatni, - hangsúlyozottan pályázatokon keresztül - hogy az 
nem igényel saját személyi bér jellegű ráfordítást, valamikor pedig az az előnyös, ha vállalkozóként 
foglalkoztatjuk őket. Tehát a lehető leghatékonyabb módját keresem mindig annak, hogy hogyan lehet 
foglalkoztatni az embereket. Vannak olyan évek, amikor a személyi jellegű ráfordításokra többet költ a 
Társaság és kevesebbet a vállalkozóira, és van olyan év, amikor a személyi jellegű bérek alacsonyabbak 
és a vállalkozói díjak magasabbak. És igen, a pályázati rész is kapcsolódik ehhez. Ha műsorgyártásra 
kapunk pénzt, akkor kiegészítő fizetésként tudjuk azt adni, mert természetesen fel kell használni a 
támogatást. Tavaly az is előállt, hogy sikerült közfoglalkoztatottakat felvenni, és az ehhez kapcsolódó 
támogatás a bevételi soron jelenik meg, a kiadás pedig, mint látható a bérjellegű kiadások között. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen! Megadom a szót Siket Béla képviselő úrnak. 
 
Siket Béla: Köszönöm a szót! Csak azt szeretném elmondani, hogy Házy Attila kinevezését megelőző 
időszakban rendszeresen probléma volt a Városi Televízió működésével. Amióta ő irányítja a Gyarmati 
Médiát - megjegyzem igen szakszerűen – közmegelégedésre végzi munkáját, tehát csak annyit szerettem 
volna mondani, hogy a beszámolót elfogadásra javaslom. 
 



A Polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodással elfogadott. (Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt 
jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2018.(V.24.) határozata 
a GYARMATI MÉDIA Nonprofit Közhasznú Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a GYARMATI MÉDIA Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését a mellékletben foglalt 
tartalommal megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2018. május 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
  Házy Attila ügyvezető 
 
7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 11/2015.(III.01.) 

számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: A módosításra azért volt szükség, mert a korábbi támogatás feltétele az volt, 
hogy az egyik szülő folyamatosan 3 éve lakóhellyel rendelkezzen Balassagyarmaton. Most úgy 
változtatnánk a rendeleten, hogy a kelengyepénz akkor is megállapítható legyen, ha csak a kérelem 
benyújtásának az időpontjában rendelkeznek balassagyarmati lakhellyel a támogatást igénylő szülők, 
valamint a gyermek. Ezzel is próbáljuk a fiatalokat Balassagyarmatra csábítani. 

 
A Polgármester kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2018.(V.28.) 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) 

8.) Előterjesztés településkép védelmi rendelet megalkotására (törvényességi felhívás miatt) 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Testületi ülés előtt került kiosztásra Balassagyarmat Város Önkormányzatának településkép védelméről 
szóló módosított rendelete. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Kormányhivatal hiányosságokat tárt fel, aminek következtében javításra 
került a rendelet. Megadom a szót Moór Mátyás főépítész úrnak. 
 
Moór Mátyás főépítész: Csak egy pontosítást szeretnék jelezni. Egy szerkesztési hiba miatt kellett 
módosítani a rendeleten, tehát a most kiosztott anyag a végleges és elfogadandó változat. 
 
A Polgármester kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen és 1 tartózkodással elfogadott. 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2018.(V.28.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a településkép védelméről 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
9.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos 

csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő 
hozzájárulás mértékéről szóló 31/2017.(IX.29.) számú rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Csach Gábor alpolgármester: Köszönöm a szót! Tavaly szeptemberben a rendelet elfogadásakor merült 
fel kérdésként, hogy ha a Kormány az államnak fizetendő fejlesztési hozzájárulások esetében - 
rezsicsökkentés révén – a meglévő hálózatokon elengedte a hozzájárulás fizetési kötelezettséget, akkor az 
Önkormányzat ezt miért nem teszi meg? Jogszabály nem kötelezi erre az Önkormányzatot, de ettől 
függetlenül megvizsgáltuk annak az anyagi kockázatát, hogy ez milyen teherrel járna. Úgy döntöttünk, hogy 
a már meglévő gerinchálózatok esetében – ösztönözve a városi üres telkek beépítését - javasoljuk a 
Testületnek, hogy fogadja el a hozzájárulási kötelezettség megszüntetését. Mivel az Önkormányzat 
korábban végzett fejlesztéseiből adódó költségvetési hiányát az állam 2014-ben rendezte, így 
tulajdonképpen az Önkormányzatnak ez csak plusz bevételt jelentene. Természetesen ez a kedvezmény 
nem vonatkozik arra a hálózatfejlesztésre, ahol ki kell építeni a gerincvezetéket. Köszönöm! 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2018.(V.28.) önkormányzati r e n d e l e t e 
 az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki 

és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő  
hozzájárulás mértékéről szóló 31/2017.(IX.29.) számú rendelet  

módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
10.) Előterjesztés az önerős útépítésre valamint az ahhoz kapcsolódó útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás fizetésére vonatkozó 3/2018.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Januárban született rendelet lehetőséget biztosított arra, hogy a lakosság 
kezdeményezheti önerő felhasználásával az ingatlanok előtti közút építését. A januári rendelet önerőként a 
létesítési költség 40%-át írta elő. Ezt módosítanánk úgy, hogy a hozzájárulás mértéke 30% legyen, valamint 
a 30 napon belüli egy összegben történő kifizetésre vonatkozó 5 %-os kedvezmény kerüljön törlésre. 
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2018.(V.28.) önkormányzati r en d e l e t e 
az önerős útépítésre, valamint az ahhoz kapcsolódó útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás fizetésére vonatkozó 3/2018 (I.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 



11.) Előterjesztés Balassagyarmat város településrendezési eszközeinek módosítására (Nyírjes, 
Ipoly holtág) 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
A testületi ülés előtt kerültek kiosztásra a javított tervlapok, melyek a rendelet tervezetek mellékletét képezik. 
 
Moór Mátyás főépítész: Köszönöm a szót! A rendelet márciusi tárgyalását követően állami főépítészi 
egyeztetésre kellett bocsátani az anyagot, aminek eredménye az lett, hogy az összes érintett és érdekelt 
Szakhatóság jóváhagyta a módosítást. Így lehetőségünk van a végszavazásra, vagyis a módosításokat 
elfogadni. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az I. számú rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2018.(V.28.) önkormányzati r e n d e l e t e  
Balassagyarmat város Településszerkezeti tervéről szóló  

18/2016.(X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Nyírjes, Ipoly holtág) 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

A Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a II. számú rendelet tervezetet is, melyet a Képviselő-
testület szintén egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2018.(V.28.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

19/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Nyírjes, Ipoly holtág 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

12.) Előterjesztés a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a köznevelési 
intézményben és az egyéb intézményekben című 28/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: A rendeletmódosítás oka az, hogy a Városgondnokság és a Városi 
Sportintézmények szervezetei a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetbe olvadtak be, tehát 
az ezzel járó többletfeladatok ebbe a szervezetbe koncentrálódtak. 
 
A Polgármester kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen és 1 tartózkodással elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2018.(V.28.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a köznevelési intézményben és az egyéb 

intézményekben című 28/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 



13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 3. I. lh. IV. emelet 3. ajtószám alatti lakás 
hasznosítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Köszönöm a szót! Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület! A napirenddel csak 
részben összefüggő kérdésem van. A 2018. évi költségvetés elfogadásánál egy 25 millió forintos 
előirányzatot fogadtunk el az önkormányzati lakások felújítására. Az lenne a kérdésem, hogy ha elindult az 
önkormányzati lakások felújításának az üteme, akkor ez holt tart, mennyit használtunk fel a 25 millió 
forintból, mennyi lakás felújítására került sor, és mikor fejezhető be a 2018. évi tervek szerinti lakás felújítási 
program? Köszönöm szépen! 
 
Csach Gábor alpolgármester: Köszönöm a szót! Ma két olyan napirendi pontunk is van, ami ezen lakások 
közül kettőre vonatkozik. Ezeknek a lakásoknak, további két lakásnak, a Patvarci úton található ötlakásos 
ingatlannak a felújítása heteken belül befejeződik. A felújítás összege közel bruttó 12 millió forint. A további 
lakások felújítása tekintetében az árajánlatkérés szakaszánál tartunk. 
 
Mega György osztályvezető: Ezekhez az összegekhez még további tételeket is hozzá kell venni. Ilyen 
például az Ipolypart úton található öt lakást érintő kazáncsere, a Rákóczi út 25. szám alatti ingatlan 
fűtőkészülék beszerelése. Pontos összegekkel és a további várható kiadásokkal a kimutatást el fogjuk 
készíteni a pénzügyi bizottság ülésére. Az ajánlatok bekérése megtörtént, kivitelezői problémák vannak, 
illetve az általuk megadott árajánlatokkal kapcsolatban is sok egyeztetés szükséges. Köszönöm szépen! 
 
Lombos István: Köszönöm szépen a választ! Csak annyival egészíteném ki a kérdésem, hogy mennyi 
olyan családot tudtunk elhelyezni az önkormányzati lakásokban, akik erre igényt nyújtottak be és rászorulók 
voltak? Tulajdonképpen ez érdekel és az év végén gondolom, hogy ebben is tudunk majd egy 
végeredményt produkálni. Köszönöm szépen! 
 
Medvácz Lajos polgármester: A napirendi pontoknál ez kiderül. Az előterjesztés két határozati javaslatot 
tartalmaz. Az „A” változat arról szól, hogy az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni a lakást, míg a „B” 
változat szerint az Önkormányzat 3.000.000.- Ft induló vételáron elidegeníti azt. Az előterjesztést tárgyaló 
bizottságok a „B” változat szerinti határozati javaslat elfogadását javasolják, ezért most ezt teszem fel 
szavazásra. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „B” változat szerinti határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 3. I. lh. IV. emelet 3. ajtószám alatti  

lakás hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 3. 
I. lh . IV. emelet 3. ajtószám alatti (Hrsz.: 946/13/A/13) 48 m2 alapterületű kettő szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást pályázati eljárás keretében licit útján elidegeníti, 3.000.000.- Ft induló 
vételáron. 

 
2.) A vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.  

 
3.) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevő(ke)t terheli(k). 
 
4.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a pályázat kiírására: 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 



14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás 
hasznosításáról szóló 61/2018. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2018.(V. 24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti  

üresen álló lakás hasznosításáról szóló 61/2018. (III.29.) számú  
Képviselő –testületi határozat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szondi út 13. 

fsz. 4. ajtószám alatti üresen álló lakás hasznosításáról szóló 61/2018.(III.29.) számú határozatának 
1.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„A bérlők kötelesek a bérleményben elvégezni/elvégeztetni a következő feladatokat, munkákat: 
Határidő 

a) Villanyvezetékek felülvizsgálata, jegyzőkönyv bemutatása  2018. 05. 31. 
b) Árammérőhely kialakítás      2018. 05. 31. 
c) Vízóra csere, fogyasztási szerződés megkötése    2018. 05. 31. 
d) Émász fogyasztási szerződés megkötése    2018. 05. 31. 
e) A fürdőszobában a falban lévő vízvezetékek cseréje  

/hideg, meleg/ csaptelepek, szifonok cseréje, kád + vízvető cseréje, 
 WC csésze WC ülőke és WC tartály csere, kézmosó csere,  
bojler cseréje, oldalfal csempézése, padlóburkolat cseréje  2018. 06. 30. 

f) A konyhában  a konyhaszekrény és mosogató kialakítása, a falban  
menő vezetékek cseréjé, csaptelepek, szifonok pótlása,  
a konyhabútor közötti rész (felső – alsó) csempézése,  
padlóburkolat kialakítása járólappal     2018. 07. 31. 
 

g) A szoba: padlóburkolatának kialakítása, festés    2018. 08. 31. 
h) Kémény átépíttetése, szükséges engedélyekkel    2018. 09. 30. 
i) Hagyományos fűtőberendezések beépítése    2018. 09. 30. 
j) Nyílászárók festése       2018. 09. 30. 
k) Bejárati ajtó cseréje       2018. 10. 31. 

 
2.) Az 1. pontban megjelölt határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

maradnak hatályban. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármester és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a lakásbérleti szerződés módosítására:  2018. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 
15.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes, 5234/7 hrsz-ú és az 5234/12 hrsz-ú, ingatlanok 

elidegenítésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

91/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/12 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/12. 

hrsz-ú 467 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Juhász 
Attila (szül: Balassagyarmat, 1984. an: Kulik Mária Ibolya) és Csizek Alíz (szül: Balassagyarmat, 
1990. an: Cseh Patrícia) 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 14. 1.a. szám alatti lakosok részére az 
alábbi feltételekkel elidegeníti: 

a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2,+áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra 

történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik, 
d) a vevőket beépítési kötelezettség terheli, az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára 

a szerződéskötés napjától számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési 
kötelezettség biztosítására – a 467 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot 
kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e) az ingatlan más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze, 
f) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2018. augusztus 31.-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
 

A Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot is, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

92/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 

hrsz-ú 465 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú, ingatlant a megtekintett állapotban, Kovács 
László (szül: Balassagyarmat, 1974. an: Tóth Terézia) 2668 Patvarc, Mikes u. 26. szám alatti lakos 
részére az alábbi feltételekkel elidegeníti: 

 
a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2,+áfa, 
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 
c) az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra 

történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik, 
d) a vevőt beépítési kötelezettség terheli, az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a 

szerződéskötés napjától számított 4 éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési 
kötelezettség biztosítására – a 465 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot 
kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni, 

e) az ingatlan más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze, 
f) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2018. augusztus 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn. 



3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2018. június hó 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
16.) Előterjesztés a 1875/18 hrsz-ú közterületből részterület értékesítésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az FB CNC Kft. képviselője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, a 
1875/18 hrsz-ú közterületből, részterület megvásárlására vonatkozóan Az előterjesztést tárgyaló 
bizottságok a terület vételárát 10.000 Ft/m2 + Áfa összegben határozták meg. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
93/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat 1875/18 hrsz-ú közterületből részterület hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
Balassagyarmat, 1875/18 hrsz-ú 2149 m2 közterület megnevezésű ingatlanból megosztás után a 
mellékelt vázrajzon jelölt 83 m2 nagyságú részterületet kivon a forgalomképtelen vagyoni körből és 
átsorolja a forgalomképes vagyoni körbe „beépítetlen terület” megnevezéssel. 

2.) A Képviselő testület az 1875/18 hrsz-ú ingatlanból 83 m2 területet megosztás után elidegeníti az FB 
CNC Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2., adószám: 24826736-2-41 részére az alábbi 
feltételekkel: 
a) a terület vételára 10.000,-Ft/m2 + ÁFA, mely összeget a vevőnek az adásvételi szerződés 

aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni, 
b) a telekhatár-rendezési munkarészének elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő feladata és 

költsége, 
c) a tulajdonjogi határra kerítés nem helyezhető el, 
d) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
3.) a Képviselő-testület a fenti feltételek melletti értékesítést 2018. november 30-ig történő adásvételi 

szerződéskötés esetén tartja fenn. 

4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a telekmegosztással kapcsolatos munkák elvégzése 
után, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013. (V.30.) számú 
önkormányzati rendeletnek megfelelően a változást vezettesse át és az adásvétellel kapcsolatos 
feladatokat bonyolítsa le. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az 
adásvételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: a kiértesítésre: 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
17.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2018. évi támogatásának igénylésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés és kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

94/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2018. évi igényléséről 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a helyi 
közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy 
Balassagyarmat Város Önkormányzata: 
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől december 31.-éig folyamatosan 

fenntartja, 
b) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2017. évben 6.000.000,- 

Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá; 
c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás útján a szolgáltatóval a közszolgáltatással 

közvetlenül megbízva kötötte meg. 
2) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 

 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
18.) Előterjesztés az „ÚTON” ifjúsági Egyesülettel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszűntetéséről 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Megadom a szót Siket Béla képviselő úrnak. 
 
Siket Béla: Köszönöm a szót! Nem akarok az előzményekről szólni csak annyit, hogy üzemeltetési 
nehézségek miatt döntött úgy az Önkormányzat 2014. január 01-én, hogy 10 évre szóló bérleti szerződést 
köt az „Úton” ifjúsági Egyesülettel. 
Előző év végén, amikor már az eladás is szóba került polgármester úrral és néhány képviselő társammal 
együtt lementünk, hogy a tábor állapotát megnézzük. Az ottani állapotot látva egyetértek azzal a döntéssel, 
hogy így nem működtethető tovább, hiszen nem egy fegyelmezett bérlőről van szó. A megállapodás ugyan 
tartalmazza azt, hogy a bérlőnek mit kell helyreállítani – például a két tábor között lebontott kerítést - és 
hogyan kell visszaadnia a tábort, de szeretném elmondani, hogy a kiürített állapot engem egy kicsit 
elgondolkodtatott. Még az átadás előtt szeretnék szétnézni, hiszen néhány személyes tárgyunk van még 
ott. Köszönöm! 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr! Én voltam az, aki nem támogatta ezt az értékesítést 
és most sem támogatom. Viszont, ha a többség így döntött érdeklődnék, hogy van-e érdeklődő, haladt-e 
előre ez az ügy? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Érdeklődő mindig van, de az eddigi ajánlatok komolytalannak tűntek. Amíg 
az Egyesülettel nem számoltunk el, addig nem tudjuk meghirdetni sem. Szeretnénk pontot tenni a végére, 
szeretnénk az Egyesülettel mielőbb lezárni a szerződést. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
az „ÚTON” Ifjúsági Egyesülettel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszűntetéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az "Úton" Ifjúsági-kulturális 
Egyesülettel a Balatonalmádi 0114/8. hrsz. alatt felvett, Balatonalmádi – Káptalanfüred Tábor u. 8. 
szám alatt található ingatlanra Balassagyarmaton, 2014. január 1-én kötött bérleti szerződést a 



határozat mellékletét képező megállapodás tervezetnek megfelelően, közös megegyezéssel 
megszünteti. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. június 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
19.) Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: Rendeletben szabályozott minta szerint az éves közbeszerzésekről 
statisztikai összegzést kell készíteni, majd közzé kell tenni a Közbeszerzési Adatbázisban. Az 
Önkormányzat esetében 2017. évben egy közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, amely a város 
területén a belterületi utak, járdák felújítására vonatkozott mintegy 47.242.571.- forint értékben. 

 
Medvácz Lajos polgármesteri kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. (Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt jelen 
a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
96/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzéseinek statisztikai összegezéseit az e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja 
el. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint szükséges 
intézkedések megtételéről. 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
20.) Előterjesztés a 2017. évi lakásfelújítási terv keretében felújított önkormányzati lakások 

hasznosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a 2017. évi lakásfelújítási terv keretében felújított önkormányzati lakások hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szent Imre út 1/B. 

tetőtér 1. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű 1,5 szobás komfortos komfortfokozatú lakást Klagyivik 
Dóra (szül.: Klagyivik Dóra; 1991. 07. 02.; an.: Hortobágyi Hajnalka) részére költségelven bérbe adja 
2018. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig, ezen belül a Balassagyarmati Központi Óvodánál 
fennálló munkaviszonyáig. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

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



Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2018. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot is, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
98/2018.(V.24.) h a t ár o z a t a 

a 2017. évi lakásfelújítási terv keretében felújított önkormányzati lakások hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári út 7/A. 
tetőtér 2. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakást Magyar 
Bálint (szül.: Magyar Bálint; 1991.; an.: Szabó Ágnes) részére költségelven bérbe adja 2018. július 1. 
napjától 2023. június 30. napjáig, ezen belül a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál 
fennálló munkaviszonyáig. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2018. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
21.) Előterjesztés közterületek elnevezésére 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
A testületi ülés előtt kerültek kiosztásra a határozati javaslat 1. számú mellékletét képező tervlap. 
 
Medvácz Lajos polgármesteri kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

99/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
közterületek elnevezéséről 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, külterület 050 
hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant – Pálinkás dűlőnek nevezi el. 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, külterület 053 
hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant Kert sornak nevezi el. 

3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat,  
− Külterület  0131. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 1. dűlőnek, 
− Külterület  0129. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 2. dűlőnek, 
− Külterület  0134. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 3. dűlőnek, 
− Külterület  0141. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 4. dűlőnek, 
− Külterület  0136. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 5. dűlőnek, 
− Külterület  0139. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 6. dűlőnek, 
− Zártkert  8629/11. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 7. dűlőnek, 
− Zártkert  8620/8. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 8. dűlőnek, 
− Zártkert  8615/7. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 9. dűlőnek, 
− Zártkert  8611/7. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 10. dűlőnek, 
− Zártkert  8609. hrsz-ú, út megnevezésű ingatlant  Homoki 11. dűlőnek, 
− Zártkert  8601/31. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant Homoki 12. dűlőnek nevezi el. 

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



Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
22.) Előterjesztés a kiemelt fejlesztési területekről szóló 66/2018.(III.29.) önkormányzati határozat 

módosítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Márciusban hoztunk egy határozatot kiemelt fejlesztési területekről. Akkor 
úgy döntöttünk, hogy azon önkormányzati fejlesztéseket, melyek összköltsége a bruttó 50 millió forintot 
meghaladja kiemelt fejlesztési területté nyilvánítjuk. Most ennek egy pontosításáról van szó. Nem pusztán 
az Önkormányzat beruházásaira vonatkozna ez a kitétel, hanem az Önkormányzat intézményeire, 
gazdasági társaságaira, illetve az ezek partnerségével, konzorciumi tagságával, vagy gesztorságával 
megvalósuló beruházásaira is. 
 
Medvácz Lajos polgármesteri kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
az egyes önkormányzati beruházások területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 

66/2018.(III.29.) önkormányzati határozat módosításáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati beruházások 
területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 66/2018.(III.29.) határozatának (1) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - összhangban a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésének c) pontjában foglaltakkal - a 
beruházások gyors építésjogi előkészítésének érdekében mindazon beruházások területét, melyek 
becsült projekt összköltségvetése az 50 millió Ft bruttó értéket meghaladja, és az Önkormányzat, 
illetve az Önkormányzat intézménye, gazdasági társasága, illetve ezek partnersége, konzorciumi 
tagsága, vagy gesztorsága révén valósul meg, függetlenül a megvalósítás forrásösszetételétől, 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.” 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházás előkészítő munkában fenti döntést 
folyamatosan érvényesítse. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
23.) Előterjesztés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Most pedig a pótlólag felvett előterjesztésről döntsünk. 
 
Oravecz István ügyvezető: Ez egy viszonylag kis összegű, mintegy 10 millió forint nagyságrendű pályázat, 
ahol Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc konzorciuma lenne a pályázó és a fő célja a város és térsége 
klímastratégiájának megalkotása. Megyei klímastratégia ebben az évben már készült és ehhez 
csatlakoznánk mi is. Egy a város klímahelyzetével foglalkozó tanulmányt készítenénk arra vonatkozóan, 
hogy a város hogyan tud reagálni a már most zajló folyamatokra, megvizsgálnánk intézményeink 
energetikai állapotát, a városi zöld területeket. A pályázat fontos része egy szemléletformáló tevékenység 



elvégzése. Gondolok itt óvodai rajzpályázatokra, akcióprogramokra, a környezetvédelemmel és 
energetikával foglalkozó szakembereknek városi rendezvényeken történő részvételére, ahol a város 
lakosságát tájékoztatni tudják ennek a fontosságáról, illetve az alkalmazási lehetőségeiről. 
 
Medvácz Lajos polgármesteri kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
101/2018.(V.24.) határozata 

a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „KEHOP-1.2.1 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú 
pályázati felhívásra, 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 
 
 
24.) Előterjesztés a balassagyarmati I. számú házi gyermekorvosi körzettel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Dr. Szalkai Julianna házi gyermekorvosunk tevékenységét nyugdíjba 
vonulása okán meg kívánja szüntetni. Az 1. sz. házi gyermekorvosi körzetét a Dr. Kenessey Albert Kórház 
- Rendelőintézet Csecsemő-és Gyermekosztályán dolgozó Dr. Bevelagva Gabriela venné át. 
A határozati javaslatok arról szólnak, hogy elfogadjuk Dr. Szalkai Julianna házi gyermekorvosunk 
szerződésének megszűntetését, Balassagyarmaton és Patvarc Község esetében is, valamint elfogadjuk dr. 
Bevelagva Gabriela házi gyermekorvossal történő megbízási szerződés megkötését. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a Dr. Szalkai Julianna házi gyermekorvossal megkötött megbízási szerződés megszüntetéséről 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az 
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó házi gyermekorvosi 
feladatainak ellátásával megbízott Dr. Szalkai Julianna vállalkozó háziorvossal a 137/1994. (VII. 28.) 
számú határozattal elfogadott, majd több alkalommal módosított MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-t – az új 
háziorvos működésének megkezdésével, de legkorábban 2018. július 31. napjával – megszünteti. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
megszüntetéséről gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 



Medvácz Lajos polgármester kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 2. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 

a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Patvarc Község Önkormányzatával megkötött 
megállapodás megszüntetésről 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balassagyarmat és 

Patvarc települések önkormányzatai, valamint Dr. Szalkai Julianna között, az önkormányzatok 
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó házi gyermekorvosi 
feladataik ellátásával kapcsolatban megkötött együttműködési megállapodás - az új háziorvos 
működésének megkezdésével, de legkorábban 2018. július 31. napjával történő - megszüntetését. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármesteri kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 3. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a Dr. Bevelagva Gabriella házi gyermekorvossal megkötendő megbízási szerződésről 

 
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az 

önkormányzat által az egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó 
házi gyermekorvosi feladatainak ellátásával megbízott Dr. Bevelagva Gabriella (született: 
Petrozsény, Románia, 1978. 08. 24.; anyja neve: Grozav Eugenia; ÁEEK működési nyilvántartási 
igazolvány száma: O/038893/17) vállalkozó háziorvossal – a szükséges hatósági eljárások 
lezárásával, de legkorábban 2018. augusztus 1. napjával – a feladatok ellátására vonatkozó 
feladatellátási megállapodást kíván kötni. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés előkészítésével 
kapcsolatos lépéseket megtegye. 

 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármesteri kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 4. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2018.(V.24.) h a t á r o z a t a 
a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Patvarc Község Önkormányzatával megkötendő 

megállapodásról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Bevelagva 
Gabriella (született: Petrozsény, Románia, 1978. 08. 24.; anyja neve: Grozav Eugenia; ÁEEK 
működési nyilvántartási igazolvány száma: O/038893/17), a balassagyarmati 1. számú házi 
gyermekorvosi körzet feladatait ellátó vállalkozó háziorvos  - a szükséges hatósági eljárások 
lezárásával, de legkorábban 2018. augusztus 1. napjától  - ellátja Patvarc Község Önkormányzata 
esetében is a kötelező egészségügyi alapellátási feladatokat a település gyermekkorú lakossága 
számára. 



2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges a háromoldalú megállapodás 
megkötéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
25.) Egyebek 

Medvácz Lajos polgármester: Az Egyebek napirend keretében megadom a szót Szedlák Sándor képviselő 
úrnak. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Többen megállítottak a 
városban azzal a kéréssel, hogy kérdezzem meg, hogy lesz-e Sörfesztivál és ha lesz milyen keretek között? 
Az ezzel kapcsolatos tájékoztatókból kiderült, hogy Főtér Sörfesztivál rendezvény lesz lebonyolítva, 
ingyenes részvételi lehetőséggel, a rendezvényért a Dunakanyar Rendezvényiroda felelős, akik- ahogy én 
láttam - Balassagyarmaton kívül még Vác és Esztergom városokban is bonyolítottak hasonló rendezvényt. 
Ezzel kapcsolatban lenne egy-két kérdésem, és lett volna Fazekas képviselő úrhoz is, de ő sajnos nincs itt. 
Tehát kérdezném, hogy ez a Rendezvényiroda hogyan került ide, miért ő csinálja a rendezvényt, miért nem 
volt jó az, amit a Fazekas úrék csináltak, és ki fizeti a költségeket? A Város? Ha igen akkor miből, mi ebből 
a városnak a haszna? Például helyfoglalási díjat fizet-e az Rendezvényiroda? Sok ilyen kérdés merült fel 
bennem, ezekre kérnék tiszteletteljesen választ. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Fazekas János képviselő úr húsz feletti rendezvényszámmal valósította meg 
a Sörfesztivált, ami egy vállalkozói alapon megvalósuló rendezvény volt. Nem szeretnék a nevében 
beszélni, de annyit talán elmondhatok, hogy azért nem vállalta a rendezvény lebonyolítását, mert egy kicsit 
belefáradt a vele járó egyre több és drágább „hercehurcába”. Arra gondoltunk, hogy hasonló, a sörhöz 
kapcsolódó rendezvényt próbálunk megvalósítani, de olyat, ami beleillik a mi városi koncepciónkba, amivel 
a város belső teréhez, kulturális rendezvényeihez kapcsolódó programokat ki tudjuk egészíteni. 
 
A Dunakanyar Rendezvényirodát egy remek balassagyarmati vállalkozó, Szombati Ádám ajánlotta. Az iroda 
a környéken már több éve csinál fesztiválokat. Felkészültek, legyen szó a programban résztvevő művészek, 
kézművesek, vagy vásárosok biztosítására. A rendezvény önkormányzati területen fog megvalósulni, 
hiszen amióta megújult a Főtér, azóta itt, vagy a szabadtéri színpadon május végétől egészen a nyár végéig 
folyamatosan csaknem minden pénteken és szombaton rendezvényt tartanak. Elmondható, hogy a város 
lakói már várják is ezt. 
 
A rendezvényt az Önkormányzat szponzorálja, ahogy a többi ilyen jellegű, a város főterén lebonyolódó 
rendezvényt is, hiszen ez a pénzösszeg a költségvetésünkben el is van különítve. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Annyival pontosítanám, hogy a szerződések egyeztetése zajlik. Az 
Önkormányzat egy fix összeget ad ezért a három napos rendezvényért, melynek dátuma július 13-15. 
A VB ideje alatt kerül majd lebonyolításra a fesztivál, melynek a világbajnokság záró meccsei is részei egy 
nagy LED fallal. Erre azért gondoltunk, mert amikor a magyarok az EB- n szerepeltek ez a dolog nagyon 
sikeres volt. Érdemes tudni, hogy a megállapodásunk alapján 2.5 millió forinttal támogatjuk a teljes három 
napos rendezvényt. Ha ennek a LED falnak a kölcsönzési díját nézzük, az megközelíti ezt az összeget. 
Tulajdonképpen a rendezvényt ők szervezik, tehát mi csak egy támogatást nyújtunk, így minden felelősség, 
minden hatósági ügyintézés és minden egyéb az ő feladatuk. 
Ahogy polgármester úr mondta, érezzük mi is a Sörfesztivál utáni űrt. A vállalkozói alapú 
fesztiválszervezésnél tudni kell, hogy előre le kell kötni a fellépőket, ami egy óriási teher. A nagy sztárok 
már nem jönnek el, ha nem kapják meg előre a pénzt, valamint az időjárás is nagy kockázati tényező a 
beruházás megtérülésénél. Tehát most egy ilyen köztes utat találtunk és meglátjuk, hogy hogyan működik 
majd. 
 
 
 



Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagok aktív munkáját, 
és elköszön a Városi Televízió nézőitől is, majd az ülést 16:06 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

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


