
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 
szeptember hó 07. napján 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Lombos 

István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siker Béla, 
Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
 Vida Tibor osztályvezető 
 Magyaros Tamás a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. munkatársa 

      
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét (12 
képviselőből 8 jelen van, Dobrocsi Lénárd, Fazekas János, Huszár Péter és Szedlák Sándor 
képviselők távolmaradásukat előre jelezték) és megnyitja azt. 
 
A Polgármester kérdés, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 
1.) Előterjesztés az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a balassagyarmati „Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására      (Zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó, 
a Kristály-Vár Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására  (Zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozó, 
a Pesti Építő Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására  (Zárt ülés) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: Ahogy az élet hozza a változásokat, a rendeletünket is ennek 
megfelelően kell módosítani. Most két, a mechatronikai mérnök és gyógyszerész hiányszakmákkal 



kerül kiegészítésre a rendelet, mert ezen szakmák képviselőitől érkezett érdeklődés. Bízom benne, 
hogy a változtatást követően ettől szélesebb körben is élni fognak a lehetőséggel. 
 
A Polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazat mellett elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2018.(IX.10.) 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) 

 
 
 
 
Szavazást követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a napirendek tárgyalását, 
melynek anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


