Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június hó 28. 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
Szikora Péter osztályvezető-helyettes

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város
polgárait. Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények vezetői, akik
az ülésen megjelentek. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (12 képviselőből 11 fő jelen
van, Zolnyánszki Zsolt képviselő úr távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.
A napirenddel kapcsolatosan a következőt javasolja, a jelenlévő vendégek, meghívottak kapcsán:
A meghívó szerinti 4., 5. és 6. napirendet tárgyalja a Testület 1., 2. és 3. napirendként, továbbá az eredeti
29. napirendet 4. napirendként, a 34. napirendet 5. napirendként, a 25. szám alattit 6. napirendként és a
26. napirendet pedig 7. napirendként, majd folyamatosan az eredeti meghívó szerint.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még valakinek javaslata?
Lombos István: Napirend előtt szeretnék feltenni három kérdést.
Medvácz Lajos polgármester – egyéb javaslat nem lévén – szavazásra bocsátja a napirend előtti
felszólalásra vonatkozó kérést, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a napirendek cseréjére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évben indítható csoportjainak
meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019-es nevelési évben induló csoportjai
maximális létszámtúllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Érdekvédelmi Fórumába történő delegálásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a balassagyarmati Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény életveszélyt elhárító
beruházásának költségéhez történő hozzájárulásra.
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Beszámoló a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi
munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának
8/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2018.

évi

költségvetéséről

szóló

10.) Előterjesztés a balassagyarmati I. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 11. II. lh. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás, illetve a
Balassagyarmat, Kóvári út 7. A. lh. II. emelet 3. ajtószám alatti lakás hasznosítására
(elidegenítésére)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 1. (7) ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezésére (Medve Marianna)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakásra fennálló
lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról a
Civitas Fortissima Kör részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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16.) Előterjesztés a Balassagyarmat 1431/7/AR hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Tájékoztató a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 2018. évi támogatására
biztosított előirányzat felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke
18.) Előterjesztés a Szent Imre Diáksport
megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Egyesülettel

történő

együttműködési

megállapodás

19.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló
pályázat benyújtásáról szóló 170/2016.(VII.21.) határozat módosítására és a Nemzeti
Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
20.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes, 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
21.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes, 8711/1 hrsz-ú és a 8711/2 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
22.) Beszámoló a Kulturális Bizottság által a 2018. évben a sportfeladatok ellátására biztosított összeg
felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke
23.) 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
24.) Előterjesztés az Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
25.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
26.) Előterjesztés az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról szóló
12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
27.) Tájékoztató az egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásokra beérkezett pályázatok
elbírálásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke
28.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló önkormányzati lakások
cseréjére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
29.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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30.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
31.) Előterjesztés az elektronikus ügyintézés korlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról szóló
35/2009.(X.01.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
32.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú épületek 2018. évi felújítási tervének jóváhagyásáról szóló
215/2017.(X.26.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
33.) Tájékoztató Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2017.
évi eredményeiről és működésükről
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke
34.) Előterjesztés a balassagyarmati 5102 és 5104 hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak
halgazdálkodási jogának haszonbérleti jogával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
35.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati
Szabályzatának elfogadásával való egyetértésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Hivatal

Informatikai

Biztonsági

36.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. szám alatt található SZTK
Rendelőintézet lapostető szerkezetének, csapadékvíz elleni szigetelésének, valamint hideg- és
melegvizes gerincvezetékének felújítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zárt ülés
1.) Előterjesztés a „Balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester: Legelőször is Dr. Ádám Andrásné Dr. Szalkai Julianna gyermekorvos
nyugdíjaztatásával kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet és a város polgárait.
„Mindenki Julika nénije” – így kell mondanom –, hosszú-hosszú évek, évtizedek munkájával kivívta a
Képviselő-testület, a lakosság tiszteletét. Szeretnénk most ezt megköszönni. Mi mást is kívánhatnánk,
mind a magam, mind a Képviselő-testület nevében, hogy a további életében kísérje jó egészség, és még
számtalan esetben találkozzunk. Ez a hosszú, tartalmas és kiváló munka megérdemli a jutalmát. Röviden
ismerteti életútját (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
Kedves Doktornő! Kedves Julika néni! Még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük meg az
eddig elvégzett, sok éves munkáját, és természetesen, mint balassagyarmati polgárként a jövőben is
számítunk észrevételeire, javaslataira, tanácsaira.
Jó egészséget kívánva családja, szerettei körében. Engedje meg, hogy egy kis ajándékkal is
kedveskedjünk Önnek (a Polgármester és Alpolgármester átadja az ajándékot és a virágcsokrot).
Dr. Ádám Andrásné Dr. Szalkai Julianna gyermekorvos: Jól éreztem itt mindig magam, köszönöm
szépen.
Borkó Edit intézményvezető: Nagy örömmel, tisztelettel vesszük, hogy Julika néni tovább marad nálunk,
ő lesz a bölcsődei orvos. Köszönjük a hozzáállását.
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Dr. Ádám Andrásné Dr. Szalkai Julianna: Köszönöm, mindig szívesen végeztem ezt a munkát, és
csinálom a jövőben is.
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy nem marad a körzet gyermekorvos nélkül. Köszönti Dr.
Bevelagva Gabriella gyermekorvost, aki 2018. augusztus 01. napjától fogja ellátni az 1. számú házi
gyermekorvosi körzet feladatait. A doktornő 2003-ban végzett az Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Egyetem Általános Orvosi Karán, Marosvásárhelyen, Romániában. 2009 decemberétől 2014 októberéig
szakorvosjelölt volt Balassagyarmaton, a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Csecsemő- és
Gyermekgyógyászati Osztályán, majd 2014 novemberétől jelenleg is a Kórház Gyermekosztályán
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosként dolgozik. Sok sikert kíván a munkájához.
Dr. Bevelagva Gabriella gyermekorvos: Köszönöm a bizalmat, bízom benne, ugyanazon a szinten tudom
folytatni a munkát, ahogy elődöm végezte.
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit,
illetve tájékoztat a városvezetés fontosabb tárgyalásairól, megjelenéseiről (a jegyzőkönyv melléklete
szerint).
Medvácz Lajos polgármester ezután megadja a szót Lombos István képviselő úrnak, tegye fel a
kérdéseit.
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr. Valószínű, minden képviselőtársam tudja, hogy
levelet intéztek Polgármester Úrhoz, Jegyző Asszonyhoz a Balassa utca lakói, a Balassa utca – Kossuth
Lajos utca sarkán működő, volt Fehér Bölény vendéglátóegység kapcsán. Én Polgármester Úrnak
emailen jeleztem, hogy szeretnék ebben az ügyben napirend előtt kérdést feltenni. Nagyon köszönöm
Polgármester úrnak és Jegyző Asszonynak is, hogy még a kérdésem feltevése előtt írásban is választ
kaptam rá, de úgy gondolom, hogy a nyilvánosság előtt is szólni kell erről, hiszen kétségtelen, nagyon
fontos dolog a város szórakozni vágyó lakosságának a szórakozás lehetőségét megteremteni, de
ugyanolyan fontos az ott lakók biztonságát, illetve zavartalan életlehetőségeit békén hagyni. Éppen ezért,
a Deák Ferenc által írt levélre én annyit válaszoltam, hogy nem én vagyok a körzet választott képviselője
– remélem Pulay képviselő úr nem haragszik érte, hogy belekontárkodtam a munkájába –, annyit
válaszoltam, hogy napirend előtt tudok kérdést feltenni ezzel kapcsolatban. Ezért tehát azt szeretném
kérdezni, hogy mi a megoldás a továbbiakat illetően, hogy az ott lakók zavartalanul folytathassák
életvitelüket.
A második kérdésem az Árpád utcával kapcsolatos. Tudvalévő, hogy zivatar, nagy esőzés esetén elönti
az utcát, a Városüzemeltetési Kft. volt területével együtt a víz, az ott tárolt különböző vegyszerekkel
összekeveredve. Ez az ott lakóknak nagyon nagy problémát okoz. A kérdésem az, hogy van-e
elképzelése a városvezetésnek az ottani állapotok megszüntetésére, a vízelvezetés problémájának
megoldására?
A harmadik dolog, amit szeretnék feltenni kérdésként: szeretném hangsúlyozni, hogy tudom, hogy nem a
városvezetés hibája, de pontosan Alpolgármester úrnak a mai facebookon történt levelezése kapcsán
mondom, hogy a város közvéleményét érdekli az uszoda építésének állapota, helyzete. Tudjuk, hogy meg
fog épülni, és olyan állapotban is van, szinte 90 %-os készültségi fokban, de már egy éve várjuk, hogy
elkészüljön. Ezzel kapcsolatban valamiféle tájékoztatást kellene adni a város lakosságának. Én úgy
gondolom, hogy erre jó a városi televízió, rádió, a városi írott sajtó. Szerintem a lakók örömmel vennék, ha
tájékoztatást kapnának arról, hogy az uszoda építésével kapcsolatosan milyen anomáliák léptek, lépnek
fel. Úgy gondolom, ezt valamennyiünk érdekében meg kellene tenni.
Ezekre várok választ, köszönöm a lehetőséget.
Medvácz Lajos polgármester: Az első kérdés megválaszolására Aljegyző Asszonyt kérem meg.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Elnök Úr! Valóban, én írásban is összefoglaltam a
kérdésével kapcsolatos válaszomat, de azért kérem, engedje meg, hogy ezt felolvassam, hogy mindenki
megfelelően és egyformán tájékozódhasson.
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„Tisztelt Elnök Úr! Deák Ferenc Balassa utcai lakos levelével kapcsolatos kérdésére az alábbiakban
válaszolok:
A Balassagyarmat, Kossuth Lajos 5. szám alatt működő, Kisbetű Kft által üzemeltetett „Horda Hodály
Pub” vendéglátó egység működésével kapcsolatosan 2017. évben több alkalommal érkezett lakossági
panasz a Balassa utca 5. számú ingatlan lakóitól, az egység zajkibocsátásával kapcsolatosan.
Balassagyarmat Város Jegyzője 2017.11.02-án kelt határozatában a lakók nyugalmának és pihenéshez
való jogának érvényesülése érdekében 23 óra 00 és 06 óra 00 közötti időpontra vonatkozóan az egység
valamennyi nyitvatartási napjára kötelező zárva tartási időszakot rendelt el.
Az üzemeltető a jegyző így meghozott határozatával szemben a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon peres eljárást kezdeményezett.
A bíróság a 2018. február 08-án meghozott döntésében a felperes keresetét elutasította és a jegyzői
határozatot helyben hagyta.
Mivel az üzemeltető az egység kötelező zárva tartására vonatkozó határozatban foglaltakat megszegte,
2017. 12. 20-án az egység üzemeltetőjével szemben újabb hatósági eljárás indult.
A megindított újabb eljárás lezárása előtt azonban az üzemeltető bejelentette a jegyzőnél kereskedelmi
tevékenysége megszüntetését és kérte nyilvántartásból való törlését.
Az egységet 2018. április 16-tól Bartos Krisztina (Balassagyarmat, Rákóczi út 119.) egyéni vállalkozó
üzemelteti, HD PUB néven.
Az üzemeltető személyében történő változás azonban nem eredményezte az egység működésével
kapcsolatos lakossági panaszok megszűnését. 2018 májusa óta több esetben is érkezett lakossági
bejelentés a Balassa utca 5. szám alatti társasház lakóitól: Deák Ferenctől, Deákné Bugyi Antóniától,
valamint Hegedűs Anzelmtől.
A bejelentések alapján a jegyző elrendelte az egység éjszakai ellenőrzését.
Ennek során 2 alkalommal: 2018. 06. 08-09-én és 2018. 06. 17-én, az éjszakai órákban került sor a
szórakozóhely környékének ellenőrzésére és műszeres zajmérésre.
Az első ellenőrzés alkalmával rendellenességet, szabályszegést nem tapasztaltunk. Az utóbbi,
2018.06.17-i ellenőrzés során azonban a zajkibocsátás mind szubjektív érzékszervi hatások, mind a
műszeres vizsgálat eredményei alapján a lakók nyugalmát alapvetően zavaró hatásúnak voltak
minősíthetőek, ezért az ügyben 2018. június 21-én eljárás megindítására került sor az egység
üzemeltetőjével szemben. Ezen közigazgatási eljárás jelenleg folyamatban van.
Kérem válaszomat, az üggyel kapcsolatos tájékoztatást elfogadni szíveskedjék.”
(A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester:
Az Árpád utca vízelvezetésével kapcsolatosan a következőket tudom elmondani: Horváth Árpád már évek
óta kifogásolja ezt a helyzetet. Tény és való, hogy a fennálló helyzet nem egyszerű, ahogy a kezelése
sem egyszerű. Igaz, hogy most is esős időszak van, de azt le kell szögeznünk, hogy most nem
tapasztalanunk olyan helyzetet, mint ami 2010-ben fennállt.
A Városüzemeltetési Kft-nek már rég el kellett volna költöznie az új telephelyre. Az új telephely hatósági
bejárása a jövő héten lesz. Ezzel kapcsolatosan a kiköltözés elindul. Azt is el kell mondani, hogy
pályázaton nyertünk iparterületek fejlesztésére forrást, ezen belül e területek fejlesztése is el fog indulni.
Az Árpád utca Mikszáth útra történő csatlakozásának a tervezése is megkezdődött, a rendezési terv és a
telekmegosztás lezárult, folyamatban van a tervezés. Az új úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetésekkel
és a Zöld Város 2. pályázatban elnyert itteni új csapadékvíz ciszternaépítéssel végleg meg fog oldódni a
környékbeli telkek belvízi veszélyeztetettsége. Egyébként egy feltöltött területről beszélünk, közel van az
Ipoly folyó, magas a talajvíz. Hosszú éveken át szárazság volt, nem jelentkezett ez a probléma, de mihelyt
a csapadékos időjárás megjelenik, azonnal előjön. Reményeink szerint az előzőekben felvázolt
intézkedések meg fogják oldani ezt a helyzetet.
A másik kérdés, ami az egész várost érinti és izgatja, a facebookon vitákat generál – amelyek nem igazán
korrektek és szakmailag megalapozottak –, az az uszoda helyzete. Nagyon friss, ma délelőtti információ
az építtető Nemzeti Sportközpontoktól, hogy folynak a tárgyalások az új felelős szaktárca és a kivitelező
között a szükséges szerződésmódosítások tárgyában. Megnyugtattak, hogy az ősszel befejezésre kerül.
Az építtető, a létesítmény üzemeltetője, működtetője a Magyar Állam, az NSK kapcsolattartóin keresztül
juthatunk információhoz. Főigazgató úr megnyugtatott, rendben halad az építkezés. Az épület 90 %-os
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készültségű. A kivitelező cég nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, a kivitelezés magas műszaki
színvonalat elvárva, folyamatos ellenőrzés alatt áll, a vállalkozónak eddig kifizetett összeg 75 %-os.
Nyilvánvalóan a kivitelező cég alacsony árvállalása, közbeszerzési túlvállalásai, a szabad alvállalkozói
kapacitáshiány és a minisztériumi vitákból eredő finanszírozási problémák okozhatják a likviditási
problémákat. Reméljük, még a parlamenti nyári szünet előtt sor kerül az NSK és a vállalkozó közötti
megállapodásra. Ez mindkét fél érdeke lenne, mert ha nem sikerül megállapodni, akkor az állam jóval
drágábban kap a befejezésre kivitelezőt, hiszen a garanciákat duplán meg kell fizetnie, nem is beszélve a
6-8 havi újabb csúszásról, a kivitelező cég pedig hosszú pereskedésbe bonyolódva ez esetben tényleg
lehúzhatja a rolót. Egyébként próbaüzem előtt áll az uszoda.
Hét eleji látogatásunk szerint elkészült az épület teljes gépészete, komplett az uszodatér és a medencék,
illetve elkészült a kiszolgálóegységek gépészeti szerelése, és a teljes aljzatszigetelés is. Nincs talajvíz –
ezt terjesztették a facebookon – a medencében. A kiszolgáló tér aljzatbetonozása, majd a belső burkolás
és a szerelvényezések, az álmennyezetek és lámpák, kapcsolók felszerelése után akár nyáron
elkezdődhet a kötelező két hónapos próbaüzem. Az önkormányzat minden közmű bevezetését elvégezte,
ugrásra készen várja a csatlakozó járdák és közvilágítás kivitelezését.
Az ígéretek szerint az ősszel már úszkálhatnak a városlakók a két medencében.
Természeten fontos az információ mindenki részére, ezért jövő hétre szervezhetünk egy bejárást a
területre. Kérem, jelezzék a képviselő urak, hölgyek igényüket a titkárságon vagy felém, együttesen
elmegyünk az uszodába és megnézzük annak állapotát.
Lombos képviselő úrnak megadom a szót, a viszontválaszra.
Lombos István: Köszönöm Polgármester úr, én elfogadom a kérdéseimre adott válaszokat. De az
ügyben nem sokat számít, hogy én elfogadom-e vagy sem, a lényeg az, ami majd történni fog. Én úgy
gondolom, csapadékos időjárás bármikor előfordulhat, sőt egyre többször a klímaváltozás miatt, ezért a
vízelvezetés mindennél fontosabb.
Az uszodával kapcsolatos kérdésekre Alpolgármester úr korrekt és egzakt válaszokat adott a facebookon,
ugyanúgy, ahogy most Polgármester úrtól is hallottuk. Én úgy gondolom, hogy van a városban média,
ahol ezekről lehetne tájékoztatni a város közvéleményét, és akkor nem merülnének fel ezek az anomáliák,
hisz nincs megfelelő ismeretanyag.
Ami pedig a vendéglátó egységet illeti, meglátjuk, hogy az ott lakóknak a hozott intézkedések hogyan
válnak be.
Még egyszer köszönöm a válaszokat.
Pulay László: Köszönöm Elnök úr felvetéseit, hogy Ő is szóvá tette ezzel a „Horda Hodály Pub” nevű
szórakozóhellyel kapcsolatos problémákat. Én már ősszel jeleztem ezeket a problémákat Jegyző
Asszonynak, úgy látszik végre beindult az igazgatási gépezet, csak sajnos itt tartunk még mindig. Csak
egy megjegyzésem van még, pillanatnyilag, a kiírás szerint 02.00 óráig vannak nyitva, a jegyzői
tájékoztatás szerint pedig 23.00 óráig szól a nyitvatartási lehetőség. Remélem, ez a mostani
kezdeményezés már lerendezi ezt a kérdést. Egyébként a Kossuth Lajos utca mindig is zajos volt.
Köszönöm a lehetőséget.
A Polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évben indítható
csoportjainak meghatározására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Knyazoviczkiné Rutai Gabriella intézményvezetőt. Megkérdezi,
hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz?
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella intézményvezető: Köszönöm, nem.
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Medvácz Lajos polgármester: A Testület részéről kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Megállapítja, hogy nincs.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható csoportok számáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d.) pontjában biztosított feladat- és
hatáskörében eljárva, a fenntartásban működő Központi Óvodában a 2018/2019. nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
2018/2019. nevelési év
Feladatellátási hely megnevezése:
1. Központi Óvoda
2. Nyitnikék Tagóvoda
3. Meseerdő Tagóvoda
4. Cseperedő Tagóvoda
5. Játékvár Tagóvoda
6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda
7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda
ÖSSZESEN:

Indítható óvodai csoportok
5 csoport
5 csoport
2 csoport
3 csoport
4 csoport
1 csoport
1 csoport
21 csoport

2.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai ellátásban részesülő
gyermekek csoportokba történő beosztásakor, a 2018/2019. nevelési év indításánál az Nkt. 4. számú
mellékletében foglalt csoportlétszámok szerint járjon el. Továbbá az intézményvezető kísérje
figyelemmel a csoportlétszámok nevelési év közbeni változását és amennyiben a maximális létszám
túllépésének fenntartói hatáskörben történő engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az
intézmény kérelmét a Képviselő-testület elé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella
3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét és
tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019-es nevelési évben induló
csoportjai maximális létszámtúllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési évben
történő engedélyezéséről
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a 2018/2019. nevelési
évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi:
KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635)
2018/2019. nevelési év
Feladatellátási hely
Csoport
Nyitnikék Tagóvoda
Katica
Meseerdő Tagóvoda
Tekergő
Pillangó

Engedélyezett létszám
26 fő
27 fő
27 fő

2.) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét
és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2018. július 1.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2018/2019. 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.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
3.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Érdekvédelmi Fórumába történő delegálásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Godáné Újhelyi Mónikát, a Szent Erzsébet Idősek Otthona
képviseletében. Megkérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz?
Godáné Újhelyi Mónika: Köszönöm, nem.
Medvácz Lajos polgármester: A Testület részéről kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Megállapítja, hogy nincs.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórum tagjának
kijelöléséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 43/A. § (2) bekezdés d.) pontja szerint a Szent
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Erzsébet Idősek Otthonában (2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.; ágazati azonosító
S0039209) működő Érdekképviseleti Fórum tagjának az intézményfenntartó részéről Pulay László
(született: Balassagyarmat, 1942. 09. 07.; lakik: 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3.)
képviselőt jelöli ki.
2.) A Képviselő-testület az Érdekképviseleti Fórum működéséhez szükséges további, a házirendben
foglaltak alapján megválasztott tagok személyét az alábbiak szerint jóváhagyja:
-

-

az ellátást igénybe vevőket képviseli:
az Érdekképviseleti Fórum Elnöke: Szenes Zoltán
I. pavilon: Varga Pál
II. pavilon: Juhász Istvánné
III. pavilon: Mák Katalin
az ellátottak hozzátartozóit képviseli: Pfaff Lászlóné
az intézmény dolgozóit képviseli: Szilvási Istvánné

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és az egyéb
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. július 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2018.(VII.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006. (I. 27.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.) Előterjesztés a balassagyarmati Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény életveszélyt
elhárító beruházásának költségéhez történő hozzájárulásra.
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Kalmár Ildikó intézményvezetőt. Megkérdezi, hogy kíván-e
kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz?
Kalmár Ildikó intézményvezető: Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon nagy segítség lenne, ha valamilyen
összeggel hozzá tudnának járulni a tetőfelújításhoz. Mostanra már életveszélyessé vált a Hajléktalan
Szálló állapota. Sajnálatos módon önerőből nem tudjuk ezt megoldani. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést két bizottság tárgyalta. A
Városüzemeltetési Bizottság azt javasolja, hogy a Képviselő-testület 1.250.000.- Ft-tal támogassa a
tetőszerkezet felújítását. A Pénzügyi Bizottság 1.500.000.- Ft-ra tett javaslatot. Mindkét bizottsági ülésen
ismertettük a kérelmet a bizottsági tagokkal. Hosszasan vitatkoztak, illetve beszélgettek a helyzetről, a
feladatokról. A helyzet súlyosságára való tekintettel mindkét bizottság egyetértett azzal, hogy a
tetőszerkezetet meg kell javítani. Azt is javasolták, hogy tekintsük át a helyzetet az elkövetkezendő fél
évben, hogy ezen feladatok finanszírozása, megoldása mi módon történik, illetve javasolták, hogy a
megyei szervvel való kapcsolattartást is vizsgáljuk felül. A Testület részéről kérdés, vélemény az
előterjesztéssel kapcsolatosan?
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Lombos István elnök: A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint támogatásra szorul a Hajléktalan Szálló.
Évek óta téma a Képviselő-testület előtt a Szálló helyzete, elhelyezése, egyáltalán a városközpontból való
kivitele. Mi úgy látjuk a Pénzügyi Bizottságban is, hogy erre szükség van, de már évek óta nem sikerül ezt
a problémát megoldani. Minden követ megmozgattunk ennek érdekében, mégsem találtunk megfelelő
ingatlant. Most már elodázhatatlan a tető felújítása, mert így életveszélyes az épület.
Nem kötelező feladatról van szó az önkormányzat részéről, ezt le kell szögezni. Ez innentől szociális
érzékenység és humanitás kérdése, ami a városvezetés pozitív hozzáállását jelenti.
Mindezek miatt javasolta a Pénzügyi Bizottság az 1.500.000.- Ft-os támogatást.
Egyetlen dolgot szeretnék még kiemelni, ami a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen felmerült. A Megyei
Vöröskereszt vezetésével tárgyalást kell kezdeményezni, amelyen elérhető, hogy a balassagyarmati
Hajléktalan Szállót, egyáltalán a szociálisan rászorultaknak a támogatását megfelelő szinten kezelje és
végezze, mert nem hasonló a balassagyarmati támogatás a megye többi városában történő
feladatellátással. Mi úgy gondoljuk, hogy a Megyei Vöröskeresztnek a balassagyarmati szándékot sokkal
jobban kellene akceptálnia. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában először szavazásra bocsátja a Pénzügyi
Bizottság 1.500.000.- Ft-os támogatásra vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény tetőszerkezetének
felújításához történő hozzájárulásra
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezetének fenntartásában - a 2660 Balassagyarmat, Thököly út 35.; hrsz. 1475 szám
alatt - működő, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény tetőszerkezetének felújítását 1.500.000.Ft-tal támogatja.
2.) A támogatási összeg folyósításhoz szükséges kérdéseket a felek külön megállapodásban rendezik,
melynek előkészítésére és aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2018. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
6.) Beszámoló a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bécsiné Miklecz Marietta igazgató asszonyt. Megkérdezi, hogy
kíván-e kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz?
Bécsiné Miklecz Marietta igazgató: Csak nagyon röviden. Ez az utolsó alkalom, amikor a Testület előtt
ebben a minőségemben megjelenek, ezért most nagyon szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselőtestületnek a támogatását. 25 évig vezettem ezt az intézményt, szeptember 1-én lesz pontosan 25 éve. A
rendszerváltás utáni első testület volt, amely megválasztott engem igazgatónak és azóta minden
testülettel tudtam és szerettem együtt dolgozni. Fiatal kollégámnak örömmel adom át e nemes feladatot.
Ha gond, probléma van, szívesen segítek, ha tudok. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Ahogy Igazgató Asszony elmondta, hamarosan elköszön, hiszen nyugdíjba
készül. Kívánunk mi is neki minden jót, egészséget, de ilyen egyszerűen nem engedjük el. Ezt az
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időszakot most még nem zárjuk le, az ősz folyamán fogunk erre az elköszönésre visszatérni. A Testület
részéről kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincs.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Pulay László képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2018.(VI.28.) határozata
a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi
működésére vonatkozó beszámolóját.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő: 2. pont tekintetében: 2018. július 15.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző

7.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Telek Tibor intézményvezetőt. Megkérdezi, hogy kíván-e
kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz?
Telek Tibor intézményvezető: Köszönöm, nem.
Medvácz Lajos polgármester: Én köszönöm Igazgató úr és munkatársai munkáját, úgy gondolom,
nagyon fontos munkát végeznek, nem egyszerű körülmények között, nagyon jól. Hamarosan egy új
szolgáltatással, a nappali ellátással bővül az intézmény tevékenységi köre. A Testület részéről kérdés,
vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincs.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Pulay László képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2017. évi beszámolóját.
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi
munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István: Csak egy észrevétel. A munkaterv tervezetben, a szeptemberi ülés 4.) napirendi
pontjánál a címben „Madách Imre Városi Központ” van írva, ez természetesen a Könyvtár, kérem ezt
javítani. Köszönöm.
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Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a
Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervét elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben
résztvevőknek a kiértesítéséről gondoskodjon.
Határidő: a kiértesítésre: 2018. július 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
8/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezetőt és Szikora Péter
vezető-tanácsost, a Pénzügyi Osztály munkatársait. Megkérdezi, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz?
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Köszönjük, nem.
Medvácz Lajos polgármester: A Testület részéről kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Lombos István: Döntöttünk a Balassagyarmati Sörünnep rendezvény finanszírozási összegéről, az
előirányzat 4 millió Ft. A kérdésem az, hogy a belvárosi Sörünnep rendezvényre tervezett összeg
módosul-e? Vagy ebben a 4 millió Ft-ban kerül meghatározásra?
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Ebben a 4 milliós előirányban van benne.
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
26/2018. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.26.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
10.) Előterjesztés a balassagyarmati I. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Dr. Bevelagva Gabriela házi gyermekorvossal feladat-ellátási szerződés
megkötéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körében
kötelezően biztosítandó házi gyermekorvosi feladatok ellátására a balassagyarmati 1. számú házi
gyermekorvosi körzetben Dr. Bevelagva Gabriela (született: Petrozsény, Románia, 1978. 08. 24.; anyja
neve: Grozav Eugenia; ÁEEK működési nyilvántartási igazolvány száma: O/038893/17) vállalkozó
háziorvossal kíván feladat-ellátási szerződést kötni.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a házi gyermekorvosi feladatok ellátására
vonatkozó szerződést az e határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja.
Határidő: 2018. július 30.
Felelős: Medvácz Lajos
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat és a megbízási
szerződés megküldésével valamennyi érintett felet értesítse.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 11. II. lh. III. emelet 3. ajtószám alatti lakás,
illetve a Balassagyarmat, Kóvári út 7. A. lh. II. emelet 3. ajtószám alatti lakás hasznosítására
(elidegenítésére)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Városüzemeltetési, illetve
a Pénzügyi Bizottság. Az 1. számú határozati javaslat esetén mindkét bizottság a „B” változat szerinti
határozati javaslatot javasolja elfogadásra 3 millió Ft induló vételárral. A 2. számú határozati javaslatot 4
millió Ft induló vételárral javasolja mindkét bizottság elfogadásra.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3 millió Ft induló vételárral
kiegészített „B” változat szerinti 1. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Madách liget 11. II. lh. III. emelet 3. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 11.
II. lh . III. emelet 3. ajtószám alatti (Hrsz.: 298/11/A/30) 51 m2 alapterületű 1 + fél 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.) Balassagyarmat Város Önkormányzata az elidegenítésből befolyó vételár 50%-át a MÁV Zrt., mint a
bérlőkiválasztási jog jogosultja részére átutalja.
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5.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázat kiírására: 2018. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, 4 millió Ft induló
vételárral, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Fazekas János képviselő
úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kóvári út 7. A. lh. II. emelet 3. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári út 7. A. lh.
II. emelet 3. ajtószám alatti (Hrsz.: 291/A/7) 53 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú
lakást pályázati eljárás keretében licit útján elidegeníti, 4.000.000.- 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.) Balassagyarmat Város Önkormányzata az elidegenítésből befolyó vételár 50%-át a Nógrád Megyei
Rendőr – főkapitányság bankszámlájára átutalja.
5.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázat kiírására: 2018. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 1. (7) ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezésére (Medve Marianna)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Fazekas János képviselő úr nem volt jelen
a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 1. ajtószám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet 19. § (1)
bekezdése alapján Medve Marianna (sz: Takács Marianna; Pásztó, 1976; an: Gulyás Piroska)
Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 1. (7) ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználóval –
költségelvű lakbér megfizetése mellett– 2018. augusztus 1-től - 2019. július 31-ig lakásbérleti
szerződést köt.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
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2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakásra
fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti
lakásra fennálló lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 8. I. lh.
IV. emelet 2. ajtószám alatti 54 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú lakást Tóth
Gáborné (szül.: Balázs Mónika; Balassagyarmat, 1973.; an.: Kiss Katalin) részére – költségelven –
határozott időre 2018. augusztus 1. napjától kezdődően 2020. július 31. napjáig, ezen belül a Szent
Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló közalkalmazotti munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőt terhelik.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. július 31.
Felelős Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti ingatlanban lévő helyiség használatba
adásáról a Civitas Fortissima Kör részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról
a Civitas Fortissima Kör részére
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból 24 m2 alapterületű
helyiséget a Civitas Fortissima Kör Balassagyarmat (2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd utca 1.
adószám: 18638727-1-12.) részére, a Civitas Fortissima Balassagyarmat eszméjének ápolásához
kapcsolódó közművelődési tevékenység folytatása céljából, Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2004.(V.21.) rendelet 4. § (2) bekezdése alapján, térítésmentesen használatba adja
meghatározott időtartamra, 2018. év május hó 01. napjától 2019. év december hó 31. napjáig.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződést megkötésére és az
ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére.
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Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre: 2018. július 15.
15.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiség hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48.
szám alatti 610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 alapterületű „E” jelű
helyiséget, valamint a közös közlekedőből 1 m2-t (összesen: 87 m2) 2018. július hó 15. napjától
kereskedelmi tevékenység céljára a DE-Max Kft. (székhely: 1073 Budapest, Akácfa utca 54, adószám:
12176704-2-42) részére az alábbi feltételek szerint adja bérbe:
a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. július hó 15. napjától 2023. év július 14.
napjáig szól,
b.) a helyiség kezdő éves helyiségbérleti díja: 19.500.-Ft/m2/év + ÁFA azaz: 1.696.500.-Ft/év + ÁFA,
(141.375.-Ft/hó + ÁFA),
c.) háromhavi helyiségbérleti díjnak megfelelő óvadék összegét a bérlő a szerződés megkötése előtt
Balassagyarmat Város Önkormányzata részére köteles megfizetni, ennek megtörténtét igazolni,
d.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján fizeti,
e.) a helyiség kereskedelem és szolgáltatás (gyógyászati segédeszköz forgalmazás, audiológia
szakellátás) céljára történő kialakításával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik, melynek
megtérítésére nem tarthat igényt.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására.
3.)
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Határidő:
a kiértesítésre: 2018.július 5.
16.) Előterjesztés a Balassagyarmat 1431/7/AR hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Városüzemeltetési, illetve
a Pénzügyi Bizottság. A Városüzemeltetési Bizottság 31.496.- Ft/hó + Áfa összeget javasol a helyiség
kezdő havi bérleti díjának. A Pénzügyi Bizottság a kezdő havi bérleti díjnak 32.808.- Ft/hó + Áfa összeget
javasol. Hozzászólás hiányában a Pénzügyi Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra.
A Polgármester szavazásra bocsátja a 32.808.- Ft/hó + Áfa összeget a helyiség kezdő havi bérleti
díjaként, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat 1431/7/AR hrsz-ú
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 1431/7/AR hrsz-ú,
üzletház megnevezésű ingatlant - megtekintett állapotban - Pécsi János Richárd (székhely: 2660
Balassagyarmat, Rákóczi u. 44. 3.em 13.ajtó, adószám: 63710618-2-32) egyéni vállalkozó részére
az alábbi feltételekkel adja bérbe:
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. év július hó 15. napjától 2019. év június
hó 30. napjáig terjedő időszakra szól,
b) a helyiség kezdő havi bérleti díja annak műszaki állapotára, valamint az e) pontban foglaltakra
tekintettel 32.808.- Ft/hó + ÁFA, (bruttó: 41.667.- Ft/hó),
c) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék három havi bérleti díjnak
megfelelő összeg, melynek befizetését a szerződés megkötése előtti igazolni kell,
d) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján maga fizeti,
e) a bérlő a helyiség rossz műszaki állapotának ismeretében köti a szerződést, annak felújításáról,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő hozataláról saját költségre köteles
gondoskodni, melynek megtérítésére nem tarthat igényt.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2018. július 15.
17.) Tájékoztató a nagyrendezvények, kulturális intézmények
támogatására biztosított előirányzat felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke

és

egyesületek

2018.

évi

Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Két megjegyzésem volna. Az egyik, hogy
Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke terjeszti elő az előterjesztést. Már nem először fordul elő,
hogy a Kulturális Bizottság érintett bizonyos kérdésekben és az Elnök úr, Képviselő úr nincs jelen. Erre
vonatkozóan kérnék egy kis átértékelést a jövőt illetően.
A másik megjegyzésem a pénzfelosztásokkal kapcsolatos: Több sportszervezet kap támogatást, és én
bizonyos helyeken aránytalanságokat látok. Vannak egyesületek, amelyek nagyon sok sportolót
foglalkoztatnak, és ezek 200-300 ezer forintos támogatást kapnak, ezzel szemben a Palóc Farkasok 3
milliós támogatást. Kérem megvizsgálni, hogy a jelen körülmények között hogyan néz ki ez a támogatás.
Biztos mindenki érti, miről beszélek. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek
2018. évi támogatására biztosított előirányzat felosztásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság nagyrendezvények,
kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított összeg 2018. évi felosztásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
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18.) Előterjesztés a Szent Imre Diáksport Egyesülettel történő együttműködési megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Szent Imre Diáksport Egyesülettel történő együttműködési
megállapodás megkötéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi sportfeladatokról és azok
ellátásáról szóló 33/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban – 89/2017.
(IV.27.) és 213/2017. (X.26) számú határozatát akként módosítja, hogy a Szent Imre Diáksport
Egyesülettel (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc út 1.; adószáma: 18638552-1-12;
képviseli: Csábi Szilárd elnök) a határozat mellékletét képező tartalommal köt együttműködési
megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás megkötéséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2018. július 15.
19.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételre
irányuló pályázat benyújtásáról szóló 170/2016.(VII.21.) határozat módosítására és a Nemzeti
Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló pályázat
benyújtásáról szóló 170/2016.(VII.21.) számú határozat módosításáról
és a Nemzeti Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
170/2016.(VII.21.)
számú
határozatának 1. pontját akként módosítja, hogy a maximálisan biztosítandó önerő mértékét 7 millió
forintban határozza meg.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program keretében megvalósuló 5 sportpálya, valamint 1 darab 200 méteres futópálya
építésére vonatkozó, Nemzeti Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
20.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes, 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztést két bizottság, a Városüzemeltetési, illetve
a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság 600.- Ft/m2 + áfa összeget javasol az ingatlan
vételárának.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a bizottságok által javasolt vételárat, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8733/2 hrszú 544 m2 területű zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant a megtekintett állapotban,
Pálinkás Hubert (szül: 1977. an. Kavas Márta) 2660 Balassagyarmat, Ipoly u. 21. szám alatti lakos
részére az alábbi feltételekkel elidegeníti:
a) az ingatlan vételára 600.- Ft/m2 + áfa,
b) a vételár megfizetését az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni kell,
c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra
történő csatlakozás költségei a vevőt terhelik,
d) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4 éves
időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására eredeti vételáron
történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
e) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2018. szeptember hó 30. napjáig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2018. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
21.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes, 8711/1 hrsz-ú és a 8711/2 hrsz-ú ingatlanok
elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1. hrsz-ú és 8711/2. hrsz-ú ingatlan
elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1.
hrsz-ú, 522 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú, valamint a Balassagyarmat,
Nyírjes 8711/2. hrsz-ú, 477 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant - a
megtekintett állapotban - dr. Póczi Magdolna Éva (szül: 1958. an. Schlenker Ida) 2660
Balassagyarmat, Szent István u. 11. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel elidegeníti:
a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2 + ÁFA,
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b) a vételár megfizetését az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni kell,
c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra
történő csatlakozás lehetősége biztosított, annak költségei a vevőt terhelik,
d) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4 éves
időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására eredeti vételáron
történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
e) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2018. szeptember hó 30. napjáig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2018. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
22.) Beszámoló a Kulturális Bizottság által a 2018. évben a sportfeladatok ellátására biztosított
összeg felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke
Lombos István: Ha szabad, akkor én üzennék a Kulturális Bizottságnak. Amikor a sporttámogatásról
döntenek, jó lenne, ha a Bizottság sporttal foglalkozó tagja vagy tagjai naprakész információval
rendelkeznének a regnáló balassagyarmati sportegyesületek létszámát, minőségét, eredményeit tekintve,
és úgy döntenének a pénzügyi támogatások odaítéléséről. Csak egy példát mondanék. A Balassa
Sportegyesület 200 eFt-os támogatása kb. ugyanolyan nagyságrendű sportolói létszámot, ugyanolyan
nagyságrendű sportolói eredményeket, ha nem jobb eredményeket, és ha lehet, magasabb színvonalú
szakmát feltételez, mint egy másik sportegyesület, amely 500 eFt-os támogatást kapott. A mai világban,
amikor TAO támogatással lehet működtetni sportegyesületeket, ez elenyésző különbség, de a különbség,
ami itt fellelhető, demonstrálja a sportegyesületek minősítését is. A többire nem térnék ki. Jobban tenné a
Bizottság hozzáértő tagjai közül néhány tag, ha a városban működő sportegyesületeknek a működését
naprakészen ismerné meg. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük az észrevételt, továbbítani fogjuk Elnök úrnak.
Csach Gábor alpolgármester: Csak annyit fűznék hozzá, hogy ez bizottsági hatáskör, az ülések
nyilvánosak. Ezeket a véleményeket a bizottsági ülésen kéne elmondani, hátha befolyásolja a döntést. Mi
nem szoktunk beleszólni a bizottság döntéseibe.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Kulturális Bizottság által 2018. évben a sportfeladatok ellátására biztosított összeg felosztásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2018. évi
sportfeladatok ellátására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja.
23.) 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
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Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában először szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2018.(VII.01.) önkormányzati r e n d e l e t
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)
A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
az intézményvezetői illetmény rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az Önkormányzat fenntartásában
működő Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatójának, Gaál Dénesnek
munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését 2018. július 1. napi hatállyal 69.500.-Ft-ra emeli.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Medvácz Lajos polgármester

24.) Előterjesztés az Esély otthon - Balassagyarmaton”
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

ösztöndíjról

szóló

2/2018.(I.27.)

Lombos István: Csak egy kérdésem van. Lehet tudni, hogy a rendelet elfogadása óta mennyi volt az
igénybe vevő, hány fő és milyen összegben?
Csach Gábor alpolgármester: Sajnos eddig csak érdeklődők voltak. Olyan személy, aki megfelelt volna
az adott cégeknek, illetve intézményeknek, még nem volt, illetve van olyan állás, amit idősebbekkel
töltöttek be. Ettől függetlenül kérték azt, hogy maradjanak meg a hiányszakma felsorolásban.
Módosító javaslatom van. A KLIK jelezte, hogy egészítsük ki a hiányszakmákat zenetanárral, egészen
pontosan a rendelet-tervezet 1. §-a a „hangszeres (fuvola, hegedű, zongora) zenetanár” szöveggel
egészüljön ki.
Azt tudom még mondani, hogy a nyáron fogjuk a Paktum pályázatunkból – ami szintén egy foglalkoztatást
ösztönző pályázat – kidolgozni azt a programot, amivel ősszel egy aktívabb országos kampány révén,
nyilván nagyobb közönséghez eljuttatva, ezt a hiányszakma ösztöndíjat is meg tudjuk pörgetni. Maga a
rendelet és ez a támogatási lehetőség 2019 októberéig, 12 hónapra áll rendelkezésünkre. Reméljük, hogy
egy nagyobb marketing akcióval még sikeresebb tud lenni.
Medvácz Lajos polgármester először szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2018.(VII.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018 (I.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
25.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2018.(VII.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
26.) Előterjesztés az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról szóló
12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester: Rendeletünk tartalmazta, hogy addig tartjuk fenn ezt az egészségügyi
szakmacsoportos ösztöndíjat, amíg ez a képzés nem kerül be az államilag ösztöndíjjal finanszírozott
hiányszakmák körébe. Úgy döntött a városvezetés, és ezek szerint a bizottságok is, hogy annak ellenére,
hogy ez megtörtént, fenntartjuk ezt a jelképes támogatást annak érdekében, hogy még népszerűbb
legyen az egészségügyi pálya. Ezt úgy tesszük, hogy e határidős passzust töröljük a rendeletből.
Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2018.(VII.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról szóló 12/2013. (IV. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
27.) Tájékoztató az egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj
pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke

támogatásokra

beérkezett

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2018. évi
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak az
önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj-pályázat 2018. évi elbírálásáról szóló
tájékoztatóját elfogadja.
28.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló önkormányzati
lakások cseréjére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat, Szent Imre út I/A. II. emelet 9. ajtószám
alatti lakás hasznosítására
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szent Imre út 1/A.
II. emelet 9. ajtószám alatti 35 m2 alapterületű 1 szobás komfortos komfortfokozatú lakást Magas
Jánosné (szül.: Nagy Borbála; szül. idő: 1963. 06. 04.; an.: Csornyák Margit) és Nagy László Sándor
(szül.: 1960. 10. 17.; an.: Csornyák Margit), részére, költségelvű lakbér megfizetése mellett, határozott
időre, 2018. augusztus 1. napjától kezdődően 2021. március 31. napjáig bérbe adja.
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2018. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Temető út 27. fsz. 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Temető út 27. fsz.
1. ajtószám alatti 32 m2 alapterületű egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Deszkovics Péter
Pál (szül.: 1958. 06. 29., an.: Gönczi Mária) részére 2018. augusztus 1. napjától kezdődően
határozatlan időre bérbe adja.
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2018. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.

25

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. I. emelet 2. ajtószám alatti lakás hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. I.
emelet 2. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást
költségelvű lakbér megfizetése mellett, Baranyi Dezsőné (szül.: Mátyás Magdolna, szül. idő: 1957. 12.
21.; an.: Kovács Magda) részére 2018. augusztus 1. napjától kezdődően 2018. október 31. napjáig
bérbe adja.
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2018. augusztus 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
29.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2018.(VI.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. július 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
30.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási
16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

rendjéről

szóló

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2018.(VII.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
16/2013. (V. 30.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
31.) Előterjesztés az elektronikus ügyintézés korlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról szóló
35/2009.(X.01.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siker Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2018.(VII.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
az elektronikus ügyintézés korlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról szóló
35/2009.(X.01.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
32.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú épületek 2018. évi felújítási tervének jóváhagyásáról
szóló 215/2017.(X.26.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati tulajdonú épületek 2018. évi felújítási tervének jóváhagyásáról szóló
215/ 2017. (X.26.) határozat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú épületek
2018. évi felújítási terv jóváhagyásáról szóló 215/2017. (X.26.) határozatát módosítva a 2018. évi
önkormányzati lakásfelújítási tervet az alábbiakban rögzített sorrend szerint fogadja el:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Madách liget 14. IV/3. lakás felújítása , gáz visszakötés, villamos hál. terv+ kiépítés
Madách liget 10. IV/3. lakás felújítása, villamos hál. terv+ kiépítés
Dózsa Gy. u 39. I/2. lakásfelújítás (anyagköltsége), gáz visszakötés
Gázkorszerűsítés három lakásban Dózsa 41.-41/B
Bástya u. 8. fsz. 3. lakásban 2 db kémény felújítása
Baltik F. 8. alatt 3 lakásban 6 db kémény felújítása
Ipolyjáró úti lakások (5 db) fűtési berendezések nagyjavítása
Patvarci u. 1. sz. kettő lakás fűtéskorszerűsítése

2.) Az 1. pontban felsorolt lakások felújítására a Képviselő testület további bruttó 5.600.000.- Ft- ot
különít el részben saját bevételből, részben a közterületek fejlesztése előirányzat terhére. A
Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletében
szerepeltesse a megállapított összeget.
3.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési bizottság hatáskörét elvonva a 2017. évi önkormányzati
lakásfelújítás tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a beérkezett
ajánlatok szerinti tartalommal,
− a lakásfelújításokra a Kristályvár Kft-vel (1139 Budapest Béke tér 7.) bruttó 6.844.221.- Ft
összegben,
− a kéményfelújításokra az Édes Kft-vel (2182. Domony, Bajcsy Zs. utca 22/b) maximum bruttó
4.064.000.- Ft összegben,
− a Patvarci u. 1.- Dózsa Gy. 41-41/B. gázkorszerűsítésekre Ónodi Pál e. v. (2660.
Balassagyarmat, Thököly u. 9.) maximum bruttó 4.777.485.- Ft összegben,
mint legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőkkel összesen vállalkozási szerződést köt.
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4.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban felsorolt vállalkozókkal a
lakásfelújításra vonatkozó vállalkozási szerződéseket kösse meg.
Határidő: a kivitelezések befejezésére: 2018. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
33.) Tájékoztató Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek
2017. évi eredményeiről és működésükről
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Rólam mindenki tudja, hogy sportszerető ember
vagyok, csináltam 30-40 évig egyfolytában. Volt szerencsém a BSE alelnökével vagy elnökhelyettesével
beszélni, gratuláltam neki annak idején a stadionhoz, a sportlétesítményhez, ami csodálatos. Én ezt úgy
hívom, hogy kis-Grupama aréna Balassagyarmaton. Ehhez pénzt kellett szerezni, tervezőt és felépíteni.
Ennyi kell. De futballcsapatot csinálni, ahhoz szakember kell. Ez nem mondható el a csapatról, az elmúlt
egy évet tekintve. Kiesett a csapat az NB III-ból. Míg ha a legjobb eredményt érte volna el a kiesők közül,
akkor biztos bent maradó. Megérne egy beszélgetést az, hogyan működik ez az egyesület, nem kevés
pénz ment el rá, nem önkormányzati természetesen, de mégis csak Balassagyarmat város hírét viszik.
Miniszterelnökünkről tudvalévő, hogy milyen futballszerető ember, jó lenne, ha mi is beállnánk a sorba,
Balassagyarmat foci ügyben és valamit tudnánk alakítani. Hát ez sajnos nem sikerült. Ez a szurkolóknak
bizony Balassagyarmaton nagyon fáj, és egy rossz visszhang nem volt arról, hogy ez a csapat kiesett.
Nagyon rossz döntések születtek a balassagyarmati labdarúgó klub vezetését illetően. Ezt mindenképpen
szerettem volna elmondani. Én úgy látom, hogy megint vissza fogunk térni a megyei I. osztályba,
Rimócon fogunk futballozni megint. Nem lesz nagy gond a győzelmek megszerzése, de ennek van egy
erkölcsi oldala is a szakmain kívül. Vívódtam, hogy ezeket elmondjam, vagy ne mondjam, de úgy
gondolom, hogy Balassagyarmat város szurkolótáborának a véleményét tolmácsoltam most, amikor
láttam a balassagyarmati városi vezetőket a mérkőzéseken, a város apraja-nagyja járt a mérkőzésekre,
gyülekezőhely volt. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Valóban többet érdemelnének a szurkolók, nagy a rajongótábor
Balassagyarmaton. Szakmailag bizony jobban oda kellene figyelni.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2017. évi
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város diáksport,
szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2017. évi eredményeiről és működésükről szóló
tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő:
Felelős:

2018. július 15.
Medvácz Lajos polgármester

34.) Előterjesztés a balassagyarmati 5102 és 5104 hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak
halgazdálkodási jogának haszonbérleti jogával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 5102. és 5104. hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak halgazdálkodási
jogának haszonbérleti jogával kapcsolatos döntés meghozataláról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt kíván bejelenteni a
balassagyarmati 5102. és 5104. hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak halgazdálkodási jogának
haszonbérleti jogára.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
balassagyarmati 5102. és 5104. hrsz-ú ingatlanon lévő, 1-2-3 számú tavak halgazdálkodási jogának
haszonbérleti jogára vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: a bejelentésre: 2018. július 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
35.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági
Szabályzatának elfogadásával való egyetértésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai Biztonsági Szabályzatának megismeréséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal megismerte Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági
Szabályzatában foglaltakat és annak elfogadásával egyetért.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Informatikai
Biztonsági Szabályzattal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. július 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
36.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. szám alatt található SZTK
Rendelőintézet lapostető szerkezetének, csapadékvíz elleni szigetelésének, valamint hideg- és
melegvizes gerincvezetékének felújítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2018.(VI.28.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. szám alatt található SZTK Rendelőintézet
lapostető szerkezetének, csapadékvíz elleni szigetelésének, valamint hideg- és
melegvizes gerincvezetékének felújításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel kívánja újíttatni a Balassagyarmat,
Rákóczi út 125-127. szám alatt található Sztk. Rendelőintézet lapostető szerkezetét, csapadékvíz
elleni szigetelését, valamint hideg- és melegvizes gerincvezetékét, összesen maximum 5.200.000.Ft, azaz Ötmillió-kétszázezer forint felújítási költség erejéig, a 2018. évi költségvetése terhére.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a felújításhoz való
hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséről, a szerződések megkötéséről, valamint a szükségessé váló
egyéb intézkedések megtételéről.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A Testület zárt ülés keretében folytatja a napirendek tárgyalását, melynek anyagát a 11/A. számú
jegyzőkönyv tartalmazza.
Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak az aktív
munkát, a nyári szünetre jó pihenést kíván, elköszön a Városi Televízió nézőitől és 16.20 órakor az ülést
bezárja.
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