Balassagyarmat Város Képviselő testülete
16. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október hó 26. napján
13.00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas
János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné,
Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Mega György osztályvezető
Vida Tibor 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, Siket Béla képviselő úr késését jelezte) és azt megnyitja.
A napirenddel kapcsolatosan javasolja, hogy a 6.) napirendhez b.) alpontként kerüljön napirendre vételre
a „Szent István Király-Alapítvány az Ipoly-mente Kultúrkörért támogatására” című előterjesztés.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még valakinek javaslata? Megállapítja, hogy nincs.
Medvácz Lajos polgármester – egyéb javaslat nem lévén – szavazásra bocsátja a „Szent István KirályAlapítvány az Ipoly-mente Kultúrkörért támogatására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 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 Balassagyarmat Város Önkormányzatának
8/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2018.

évi

költségvetéséről

szóló

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
3.) Előterjesztés bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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4.) a.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách u. 1. szám alatti 503 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) a.) Előterjesztés a Palóc Mentőalapítvány támogatására
b.) Előterjesztés a Szent István Király-Alapítvány az Ipoly-mente Kultúrkörért támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017-2018. évi
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges
tulajdonosi döntések meghozataláról szóló 10/2018.(I.25.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés pályázat benyújtására az SKHU/1802 zártkörű felhívásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíj pályázat elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit,
illetve tájékoztat a városvezetés fontosabb tárgyalásairól, megjelenéseiről (a jegyzőkönyv melléklete
szerint).
A Polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(Siket Béla képviselő úr megérkezett.)
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
8/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény a Képviselő-testület
részéről?
Lombos István: Az előterjesztés szöveges része 4. pontjában olvashatjuk, hogy a Zöld Híd
Önkormányzati Társulással szemben pert nyertünk, ami 118 millió Ft plusz bevételt jelent. Ez egy nagyon
pozitív értesülés valamennyiünk számára. Két kérdésem van, az egyik ezzel függ össze. Ki képviselte az
önkormányzatot a perben, illetve mennyi idő telt el a per idejét illetően? A másik kérdésem: A médiában
hallani, hogy a Zöld Híd Kft Pest és Nógrád megyében a szemétszállítást nem tudja tovább végezni,
merthogy az a bizonyos holding nem finanszírozza a szemétszállítást. Miután Balassagyarmatnak ennek
a társulásnak aktív részese a szemét összegyűjtését illetően, mennyiben érinti ez a várost?
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöld-Híddal, illetőleg az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Társulással kapcsolatos pereket illetően
igen hosszú tájékoztatást kellene adnom, szorítkozzunk most kifejezetten erre a bérleti díjas peres
eljárásra. Az első perünk már csaknem 5 éve kezdődött. Több fórumot megjárt olyan értelemben, hogy
első fok, másodfok, hatályon kívül helyezés, újra első fok, másodfok. Tájékoztatásul elmondom, hogy két
alperese volt a pernek, az egyik a Társulás, a másik a Zöld Híd Nonprofit Kft. Végül eljutottunk abba a
szakaszba, hogy a bíróság jogerősen igazat adott nekünk abban a kérdésben, hogy bérleti díj fizetési
kötelezettség terheli a Társulást, kötelezte a bíróság a bérleti díj megfizetésére. Ehhez kapcsolódóan
indult második perünk a Balassagyarmati Járásbíróságon, amit szintén – ennek az első eljárásnak a
tükrében is – már megnyertünk. Még van egy folyamatban lévő perünk, amit arra az időszakra nézve
nyújtottunk be, ami az első két perben nem volt érvényesíthető.
Minden perünkben Dr. Bódis Pál volt a jogi képviselő, ő járt el a tárgyalások és az előkészítő eljárás során
is.
A szemétszállítás helyzetével kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy én magam a tegnapi nap folyamán
egyeztettem a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjével. Ő azt a tájékoztatást
adta, hogy a közszolgáltatóval folytatott egyeztetés szerint Balassagyarmat térségében – 15 település
értendő ezalatt – változatlanul folyik a közszolgáltatás. Amennyiben az alvállalkozónak – mert a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft, mint alvállalkozó vesz részt a szolgáltatás teljesítésében – erre
anyagi lehetősége van, akkor megteheti a közszolgáltatóval történt egyeztetés alapján, hogy végzi a
szolgáltatást. Az Ügyvezető Asszony arról tájékoztatott, hogy ezt meg is fogják tenni, változatlan rendben.
Medvácz Lajos polgármester: Fontos ezt tisztázni, mert a Médiában mindenféle hírek keringenek, ezért is
fontos ezt a nyilatkozatot megtennünk. Az önkormányzati társulásnak 109 önkormányzat a tagja, a
munkaszervezete a Zöld Híd B.I.G.G. Kft, ami ellátja a hulladékkezelés, -ártalmatlanítás feladatait. Az
utóbbi időben mindenféle hír felreppent, az interneten megindultak az ilyenkor szokásos alaptalan
híresztelések. Fontosnak tartjuk azt közölni a polgárokkal, hogy Balassagyarmaton és környékén – 15
településen - továbbra is zavartalanul folytatódik a hulladékszállítás közszolgáltatás. A 100 %-os
önkormányzati tulajdonú Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft már nagyon régóta látja el ezt a feladatot
ezeken a településeken, jelenleg, mint alvállalkozó. A napvilágra került nyilatkozatokból,
polgármestereknek írt levelekből úgy vélelmezzük, hogy a Zöld Híd Kft 2018. október 29. napjától nem
teljesíti a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeit.
Még egyszer hangsúlyozom, a közszolgáltató a Zöld Híd B.I.G.G. Kft, a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft pedig alvállalkozó. A váratlan helyzetre tekintettel – mivel 100 %-os önkormányzati
tulajdonban van a cégünk és ők végzik a hulladékszállítást – egyeztettünk az NHKV menedzsmentjével,
és arra utasítottuk a Kft. vezetőjét, hogy Balassagyarmaton és 14 további településen a szemétszállítás a
Zöld Híd Kft által bejelentett várható leállás ellenére is, zavartalanul, a megszokott rend szerint történjen.
Tehát bármilyen döntést fog hozni a közszolgáltató, Balassagyarmat, Csesztve, Csitár, Dejtár, Hugyag,
Hollókő, Ilíny, Ipolyszög, Ipolyvece, Nagylóc, Nógrádsipek, Nógrádgárdony, Őrhalom, Patvarc és
Szécsény településeken – kihangsúlyozom – a megszokott rendben, továbbra is zavartalan lesz a
hulladékszállítás. Minden technikai, személyi és pénzügyi feltételünk rendelkezésre áll a
hulladékbegyűjtés, -szállítás terén. Az NHKV tájékoztatása alapján az elhelyezéssel, ártalmatlanítással
sem lesz probléma.
Szedlák Sándor: Amivel én foglalkozni szeretnék, az a Civitas Fortissima 100 éves jubileumi
megemlékezése. Ezzel kapcsolatosan olvashatjuk, hogy 720 eFt-os megbízási díj ellenében egy
koordinátor kerül foglalkoztatásra. Gondolom én, név azért nem szerepel, mert amikor az anyag készült,
még nem volt meg a személy, vagy még most is van ebben gondolkodás. Én Tyekvicska úr nevét
hallottam. Előre szeretném bocsátani, hogy semmi problémám nincs vele, kiváló szaktekintély. A
problémám a jelenséggel van. Tisztelt Alpolgármester Úr! Az volna a tiszteletteljes kérésem a jövőt
illetően – ha a Fidesz jövőre megnyeri az önkormányzati választást, akkor nyilvánvalóan marad a jelenlegi
vezetés –, hogy bizonyos kitüntetések esetében, vagy feladatok ellátásánál, amelyeket az ellenzék is
megfelelő emberrel képviselhet, vegyük már egyszer ezt is figyelembe, próbáljunk nekik is szerepet adni.
Én azt gondolom, hogy van azért Balassagyarmaton a FIDESZ-KDNP-n kívül más tisztességes,
becsületes ember, aki jó szakember is. Tehát még egyszer, nekem csak a jelenséggel van bajom. Ez a
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720 eFt szép pénz, de nem sajnálom Tyekvicska úrtól. Csak ez megint olyan dolog, hogy a „saját
gyerekünket” segítjük minden alkalommal. Én erre a jelenségre szerettem volna felhívni a figyelmet.
Köszönöm.
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr! Két kérdésem lenne. Lehet-e tudni – ha jól
emlékszem 20 millió Ft van az anyagban a hóeltakarítással kapcsolatos eszközök beszerzésére –, hogy
ez mit takar? A Tátra, Aradi, Kenessey, Bartha utcák hóeltakarítását ez meg fogja-e oldani? Ezekkel
számos esetben volt már gond. Ez az összeg konkrétan milyen gépekre van, újakra, használtakra?
A másik kérdésem, hogy a Vármegyeháza vizesblokkjának felújítására van 10 millió Ft, ez mit takar? Ez
milyen felújítási munka?
Medvácz Lajos polgármester: A Civitas Fortissima 100 éves jubileumi megemlékezése kapcsán másfél
hónapja széles körű felhívást tettünk közzé, vártuk a javaslatokat. Itt a Városháza dísztermében volt az
ezzel kapcsolatos megbeszélés. Sokan megjelentek, nagyon sok jó ötlet hangzott el. A jelenlévők kérték,
hogy hozzunk létre egy bizottságot, vagy bízzunk meg a szervezéssel egy operatív személyt. Ekkor
merült fel Tyekvicska Árpád. neve. Civil szervezetek, polgárok jelentek meg, nagyon jó ötletek hangzottak
el. Javasolták, hogy négy napos legyen a Civitas Fortissima jubileumi program, szombattól keddig, a
felvezető programokkal együtt. Amint összeáll a program, nagy része már kész van, szerződések
előkészítésre kerülnek, a Képviselő-testület elé hozzuk. A másik ötlet az volt, hogy ezen 100 éves
évforduló kapcsán egy éves ünnepségsorozat venné kezdetét. Ez azt jelentené, hogy 2019. január 29-től
2020. június 4-ig, a nemzeti összetartozás napjáig terjedne az az ünnepségsorozat, amit a Civitas
Fortissima 100 éves évfordulójához kötnénk. Ehhez tartoznának testvértelepülési találkozók, koncertek,
előadások, ahol egyrészt ismertetnénk a Civitas Fortissima jelentőségét. A fiatalokat szeretnénk külön
megszólítani ezen rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.
Úgy néz ki, a programok tekintetében a bőség zavara van, válogatnunk kell, hiszen ezeket
finanszíroznunk is kell, ami nem utolsó szempont. Mindezekről részletesen szerintem már a novemberi
testületi ülésen tájékoztatni fogjuk a Képviselő-testület tagjait.
A Városháza vizesblokkja katasztrofális. Annak felújítása is ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódik
annyiban, hogy a rendezvényeknek méltó helyet kell találnunk. A 29-i rendezvényen biztosan lesz 300400 ember, ezért a Megyeháza dísztermét, a kiszolgáló helyiségeket megfelelő állapotba kell hoznunk.
Csach Gábor alpolgármester: A Vármegyeháza: kapcsán elmondom, hogy a felújítás a díszterem mögötti
öltöző rendbetételét jelenti, rendes bútorok megvételével, ezen túl a fiú és lány vizesblokk, illetve a
folyosószakasz festése, mázolása, illetve a két WC teljes körű felújítása, méltó, nyilván nem a legdrágább
luxuseszközökkel. Az iskola egyébként elvégzi ezzel párhuzamosan a strangoknak a felújítását is. Tehát
tényleg egy teljes felújítás lesz. Megcseréljük a női és férfi WC-ket, mert most sokkal kisebb a női, mint a
férfi. Tehát a díszteremhez, a majdan kialakuló díszteremhez méltó helyiségek kialakítására kerül sor,
azért ekkora az összeg. Természetesen ez bruttó összeg. Még az ajánlatok beérkezésére várunk, ezért
nem tudunk pontos összeget mondani.
A hóeltakarítás kapcsán egy Unimog eszköz beszerzését tervezzük. Egyrészt azért, mert látjuk, hogy a
hulladékszállítással mekkora problémák vannak, szeretnénk profiltisztítást a Városüzemeltetési Kft-nél. Az
idei év lesz az első, amikor már csak vészhelyzeti esetben szeretnénk bevonni ezekbe a munkákba a
Városüzemeltetési Kft-t. Ez egy Mercedes gép, melynek a beszerzése folyamatban van, az árajánlatok
megvizsgálása zajlik. Ez nemcsak hóeltakarításra, hanem rengeteg más egyéb feladatra alkalmas,
rengeteg adapterrel bővíthető. Aki ismeri, az tudja, hogy ez egy csúcs gépe ennek az iparágnak.
Teherautóként, locsolóautóként használható majd a nyári üzemben, téli üzemben pedig teherautóként,
sószóróként és hókotróként is. Azt lehet mondani, hogy ezzel a gépjárművel jelentősen javulnak a
kapacitások, de nagy hó esetén, komoly fagyok esetén a Képviselő úr által említett utcákban lehet, hogy
továbbra is lesznek hóproblémák. Nyilvánvalóan normál havazásban, normál csapadékos időben ezekkel
a gépekkel már tökéletesen meg lehet oldani a feladatot. Erre törekszünk mi is és a GAMESZ vezetői is.
Szedlák képviselő úrnak csak annyit mondanék, hogy Tyekvicska Árpádról van szó valóban, aki 15 évig
volt a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója. A Kuncze-féle Belügyminisztériumban épp úgy dolgozott,
miként a szocialista vezetésű megyei közgyűlés által kinevezve, mint a fideszes által. Az ő politikai
elkötelezettségét nem nevezném eklatáns példának.
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Képviselő úr által emlegetett jelenségre éppen ellenpélda a mai testületi ülésünk szerinti 3. napirendi
pontja is, itt fogjuk tárgyalni Dobrocsi képviselő úr bizottsági helyeinek a kérdését. Éppenséggel
megtehettük volna azt is, hogy nem az ellenzéknek biztosítunk bizottsági helyet, hiszen számos más
alternatíva lett volna, de úgy gondoljuk, hogy az ellenzéknek járó helyeket – még akkor is, ha azokat a
JOBBIK nem tudja betölteni – illik az ellenzéknek adni. Én nem hiszem, hogy a mi működésünk egy
kategorikus Fidesz-éra, de nyilván mindenkinek megvan a joga, hogy ezt vélelmezze. Köszönöm.
Dobrocsi Lénárd: Ha már Vármegyeháza, illetve a város jó hírneve szóba került, kérdésem, hogy a
Vármegyeháza homlokzati problémák mikor lesznek kezelve? Van-e erre még garanciánk?
Csach Gábor alpolgármester: Igen a vállalkozó egyeztet a darus gépjárművel, le van egyébként kezelve
a felület, most már csak le kell festeni. Ez november hónapban meg fog történni.
Siket Béla: A Zöld Híd probléma, nagy probléma. Számomra teljesen egyértelmű, hogy nagyon nehéz a
helyzet kezelése. A Szabó Lőrinc Általános Iskolával szemben működtetett hulladéklerakó sziget állapota
borzalmas. Napok óta hatalmas szeméthalmaz található a konténerek körül. Ha most azt mondom, hogy
többszáz gyerek közlekedik arra reggel, délután, ennek nincs túlzottan nagy nevelő hatása. A
közegészségügyi hatásáról nem is szólva.
Medvácz Lajos polgármester: Már intézkedtünk, a mai napon a GAMESZ el fogja szállítani. Köszönjük a
terület képviselőjének a jelzést.
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2018.(X.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
8/2018.(II.26.) rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
A Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2018.(X.26.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös
Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok
2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és
a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: folyamatos
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3.) Előterjesztés bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy Dobrocsi Lénárd képviselő úr lemondott bizottsági
tagságairól. Két bizottságot érint a lemondás, az Ifjúsági és Családügyi, illetve a Kulturális Bizottságot.
Előbbibe Lombos István Pál képviselő urat, míg utóbbiba Szedlák Sándor képviselő urat javaslom.
Kérdés, vélemény ezzel kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincs.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2018.(X.26.) h a t á r o z a t a
az Ifjúsági és Családügyi Bizottság
tagjának megválasztásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági és Családügyi Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 158/2014.(X.20.) határozatát – Dobrocsi Lénárd települési
képviselő bizottsági tag lemondása miatt – az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület az Ifjúsági és Családügyi Bizottság települési képviselő tagjává Lombos István
Pál 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 44. II/8. szám alatti lakost, települési képviselőt
választja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
A Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2018.(X.26.)
határozata
a Kulturális Bizottság
tagjának megválasztásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztásáról szóló 161/2014.(X.20.) határozatát – Dobrocsi Lénárd települési képviselő
bizottsági tag lemondása miatt – az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Képviselő-testület a Kulturális Bizottság települési képviselő tagjává Szedlák Sándor 2660
Balassagyarmat, Hunyadi u. 8. 3/11. szám alatti lakost, települési képviselőt választja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
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4/a.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2018.(X.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló
15/2014.(V.21.) rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4/b)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách u. 1. szám alatti 503 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az anyagot megtárgyalta
a Pénzügyi, illetve a Városüzemeltetési Bizottság. Mindkét bizottság módosító javaslattal élt, mely a
következő: A határozati javaslat 1/a) pontjának szövegezése a következő legyen: „a helyiségbérleti
szerződés határozott időtartamra, 2018. december hó 01. napjától 5 évre terjedő időszakra szól”.
Ha nincs más javaslat, vélemény, először a bizottságok módosító javaslatát teszem fel szavazásra.
A Polgármester szavazásra bocsátja a bizottságok által megfogalmazott módosítást, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2018.(X.26.)
határozata
a Balassagyarmat, Madách u.1. szám alatti 503 hrsz-ú
ingatlan hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Madách u. 1. szám alatti, 503 hrsz-ú 571 m2
földterületen lévő 177 m2 alapterületű iroda megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban, a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön (2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.sz.) részére, az alábbi
feltételekkel adja bérbe:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. december hó 01. napjától 5 évre
terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség kezdő bérleti díja: 885.000.-Ft/év + áfa,
c)
az óvadék megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint,
d)
a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján
fizeti.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: kiértesítésre: 2018. november 15.
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5.) Előterjesztés az „Esély otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a módosítás a
Büntetésvégrehajtási Intézetet érinti. Kérdés, vélemény az előterjesztéshez?
Csach Gábor alpolgármester: Éppen a mai napon – az egyik iskola informatikai termének átadása
kapcsán – kaptam egy kérést a Tankerülettől, hogy az általános iskolai tanító is kerüljön be a
hiányszakmák közé. Tehát a módosító javaslatom a következő: a rendelet 3. § 3. pontja a rendelettervezetben már felsorolt szakmákon túl az „általános iskolai tanító” szövegrésszel is egészüljön ki.
A Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2018.(X.26.) 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)
6/a.)

Előterjesztés a Palóc Mentőalapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy mivel alapítvány támogatásáról van szó, még a
polgármesteri keret terhére is csak képviselő-testületi jóváhagyással történhet.
Lombos István: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Én azzal a javaslattal állnék elő,
hogy a következő képviselő-testületi ülésre, vagy amikorra lehet – ezt majd Aljegyző asszony jobban tudja
– készítsük elő a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását akként, hogy az ilyen és ehhez hasonló
előterjesztések ne kerüljenek a Képviselő-testület elé. A polgármesteri keret szabad keret, a polgármester
dönthessen arról, hogy kinek milyen támogatást kíván adni. Ugyanez áll a polgármester
szabadságolására is. Miért kell nekünk, a Képviselő-testületnek dönteni arról, hogy a polgármester mikor
megy szabadságra? Úgy gondolom ilyen és ehhez hasonló szabályozásokat az SzMSz-ből ki lehetne
hagyni, és nyugodt lelkiismerettel rá lehetne bízni a polgármesterre. Hangsúlyozni szeretném, hogy a
mindenkor polgármesterre. Köszönöm szépen.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Elnök Úr! Azzal kapcsolatosan osztom a véleményét, hogy
ezek nem olyan horderejű kérdések, amik a Képviselő-testületet mélységesen lekötnék. Tekintettel arra,
mindkét felhozott esetben törvényi szintű szabályozásról van szó. Az államháztartásról szóló törvény
rendelkezik arról, hogy az alapítványi támogatást a Képviselő-testület döntheti el. Ennek megfelelően
került ez a rendelkezés beépítésre a vagyonrendeletünkbe, illetve a szervezeti és működési
szabályzatunkba. A polgármester szabadságolását – mely a szabályzatunkban nincs is benne – szintén
magasabb szintű jogszabály szabályozza, a képviselő-testület dönt róla, minden év február 28. napjáig.
Ezért bármennyire szeretnénk is e tekintetben csökkenteni a Képviselő-testület munkaterhét, nem tudjuk
megtenni. Köszönöm szépen.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2018.(X.26.)
határozata
a Palóc Mentőalapítvány támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Palóc Mentőalapítvány számára a
Balassagyarmati Mentőállomáson szolgálatot teljesítő esetkocsihoz tartozó mentő-orvosi táska
megvásárlásához szükséges költségek fedezetére 100.000,- Ft, azaz százezer forintos támogatást
nyújt a polgármesteri keret terhére.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a támogatott Alapítvánnyal a szerződést kösse meg.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
6/b.)

Előterjesztés a Szent István Király-Alapítvány az Ipoly-mente Kultúrkörért támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2018.(X.26.)
határozata
a Szent István Király – Alapítvány az Ipoly-mente Kultúrkörért
támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Szent István Király-Alapítvány az
Ipoly-mente Kultúrkörért alapítójának, Németh Péter Mikola költő, színház-teremtő rendező és
dramaturg, filozófus-tanár számára a „Személyesség a személytelenségben – Párbeszélgetéseim”
című könyvének nyomdai előkészítéséhez kapcsolódó költségek fedezetére 100.000 Ft, azaz
százezer forintos támogatást nyújt a polgármesteri keret terhére.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a támogatott Alapítvánnyal a szerződést kösse meg.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017-2018. évi
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2018.(X.26.)
határozata
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017 – 2018 évi
beszámolójának elfogadásáról
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017 – 2018 évi beszámolóját.
8.) Előterjesztés a lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges
tulajdonosi döntések meghozataláról szóló 10/2018.(I.25.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2018.(X.26.)
határozata
a lőtérrel is rendelkező multifunkciós sportközpont létesítése céljából szükséges tulajdonosi
döntések meghozataláról szóló 10/2018. (I. 25.) határozat módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lőtérrel is rendelkező multifunkciós
sportközpont létesítése céljából szükséges tulajdonosi döntések meghozataláról szóló 10/2018. (I. 25.)
határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, Balassagyarmat 709/10
hrsz-ú ingatlan – jelen határozathoz csatolt, záradékolt változási vázrajz szerinti - megosztását
követően létrejövő, 709/14 hrsz-ú, 6818 m2 területű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
forgalomképes vagyoni körbe tartozik.
2.) A Képviselő-testület a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c.) és i) pontja, a Honvédelmi
Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény 3. § (1) bekezdés e) és f) pontjai, valamint a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 104. § a) pontja
szerinti közérdekű feladat ellátása érdekében adja át az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonjogát,
térítésmentesen a Magyar Államnak.
3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az átadásra kerülő 709/14 hrsz-ú ingatlan kötelező
önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
önkormányzati köznevelési feladatokhoz, ezek finanszírozási forrásának biztosításához, továbbá az
önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
709/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam részére, térítésmentesen történő átadásával
kapcsolatos teendők ellátásával.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: az ingatlan tulajdonjogának átadására: 2018. december 31.
9.) Előterjesztés pályázat benyújtására az SKHU/1802 zártkörű felhívásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2018.(X.26.)
határozata
pályázat benyújtásáról az SKHU/1802 zártkörű felhívásra
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatott partnerként pályázatot
kíván benyújtani az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1802
számú zártkörű felhívására az Organic cross-border territorial development along the Ipoly/Ipeľ
megnevezésű TAPE keretében, az Infrastructure development of cross-border labour mobility című
projektével.
2.) A Képviselő–testület vállalja, hogy – a projekt jóváhagyása esetén – az Infrastructure development of
cross-border labour mobility projektet megvalósítja és legalább a kötelezően előírt fenntartási
időszakig működteti.
3.) A Képviselő–testület a projekt megvalósításához szükséges saját hozzájárulást legfeljebb
20.000.000,- Ft összegben 2018. évi költségvetésében biztosítja.
4.) 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
A Testület zárt ülés keretében folytatja a napirendek tárgyalását, melynek anyagát a 16/A. számú
jegyzőkönyv tartalmazza.
Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak az aktív
munkát, elköszön a Városi Televízió nézőitől és 14.15 órakor az ülést bezárja.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző.

