
 
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 2019. augusztus hó 15. 
napján 16.00 órától tartott rendkívüli üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fazekas János, Huszár 

Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Siket Béla, és Szedlák Sándor 
képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
     Vida Tibor osztályvezető 
     Mega György osztályvezető 
     Szikora Péter osztályvezető 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a Hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés 
határozatképességét (12 képviselőből 9 fő jelen van) és azt megnyitja.  
Javasolja napirendre venni az ülés előtt kiosztott anyagot, „Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 
2019. évi támogatásának igénylésére” címmel. 
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e még valakinek javaslata?  Megállapítja, hogy nincs. 
 
A Polgármester egyéb javaslat híján szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 
2019. évi támogatásának igénylésére” című anyag napirendre történő felvételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott.  
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 
igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(III.03.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
2.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés támogatás biztosítására a Sportcsarnok villamos hálózatáról történő leváláshoz a BSE 

Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület részére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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4.) Előterjesztés az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának visszatérítendő 
támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évben induló csoportjai maximális 

létszámtúllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
6.) Előterjesztés a balassagyarmati székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea, jegyző 

 
7.) Előterjesztés elidegenítési és terhelési tilalom részleges feloldásához, jelzálog bejegyzéshez, 

valamint kölcsönszerződés módosításához történő hozzájárulásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
8.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2019. évi támogatásának igénylésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(III.03.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Szikora Péter osztályvezetőt. Megkérdezi, hogy kíván-e szóban 
kiegészítést fűzni az írásos anyaghoz? 
 
Szikora Péter osztályvezető: Köszönöm, nem. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény a Képviselő-testület részéről?  
 
Szedlák Sándor: Átolvasva az anyagot, csak annyit kérdeznék, hogy nem kellett volna ezt az anyagot a 
Pénzügyi Bizottságnak megtárgyalni? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Rendkívüli testületi ülésről lévén szó, nem volt idő és lehetőség a 
Pénzügyi Bizottság összehívására.  
 
A Polgármester  további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület  egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2019.(VIII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  

1/2019.(III.3.) rendelete módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: Röviden a következőről van szó: A hiányszakma ösztöndíjaknál a NAV 
eljutott oda, hogy végre nyilatkozott arról, hogy járulékköteles a hiányszakma ösztöndíj, tehát nem minősül 
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tanulmányi ösztöndíjnak, ezért az a jogi álláspont született, hogy szociális támogatásként adjuk. Ebben az 
esetben nem járulékköteles. Az a célunk, hogy azt a pályázati keretet, amit megnyertünk az ösztöndíjra, 
ne az államnak fizessük  - ha egy mód van rá –, hanem kapják meg a fiatalok. Sajnos az eddig kiosztott 
ösztöndíjak után az adót majd meg kell fizetni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan? Nincs. 
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület  egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2019.(VIII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
3.) Előterjesztés támogatás biztosítására a Sportcsarnok villamos hálózatáról történő leváláshoz 

a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület részére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István:  Az áramforrás, illetve a vízvételei lehetőség a Sportcsarnoktól történik? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Az áram igen, a víz nem. 
 
Lombos István:  És ennek a számlázása az önkormányzatnál csapódott le. Ez a Palóc Farkasok, de 
csak részben a Palóc Farkasok, inkább a felnőtt labdarúgó csapat új stadionjának áramellátását szolgáló 
rendszer. Ezt ők visszakompenzálták az önkormányzatnak? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ők teljesen korrekt módon fizették a rezsijüket. Csak a kapacitás nem 
bírta.  
 
Szikora Péter osztályvezető: A GAMESZ kiszámlázta részükre a fogyasztást, és ők ezt megtérítették. 
 
Lombos István: Ez lett volna a kérdésem lényege, hogy megtérült ez az önkormányzatnak? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Igen. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület  egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
támogatás biztosításáról a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület részére a 

Sportcsarnok villamos hálózatáról történő leváláshoz 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000.- Ft, azaz Kétmillió forint 
összegű rendkívüli támogatást biztosít a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület részére a 
Kövi Pál Sportközpont és a műfüves pálya villamosenergia ellátásának a Sportcsarnokról történő 
leváláshoz. 
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fenti tartalommal történő 
aláírására. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 31. 

 
4.) Előterjesztés az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának 

visszatérítendő támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. 
 
Szedlák Sándor: Biztos, hogy vissza tudják majd fizetni? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Biztos. 
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület  egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás INTERREG SK-HU pályázatának visszatérítendő 

támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2018.(IV.13.) számú határozatát 
akként módosítja, hogy a határozat 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„A támogatás visszafizetésének ütemezése: 
- a támogatási összeg 45 %-a 2019. május 15. napjáig, 
- a támogatási összeg 55 %-a 2019. december 31. napjáig esedékes. 
A teljes támogatási összeg visszafizetésének végső határideje 2019. december 31. napja.” 
 

2.) A Képviselő-testület a pályázat sikeres befejezéséhez további 13.000.000.- Ft, azaz Tizenhárom 
millió forint összegben visszatérítendő támogatást biztosít az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 
részére, a 2019. évi költségvetési rendelet 8. mellékletének „Ipoly-táj kölcsön nyújtása Egy folyóban 
evezünk” kerete terhére. 
 

3.) A 2. pont szerint nyújtott támogatás visszafizetésének végső határideje 2019. december 31. napja. 
 

4.) A 2. pontban megjelölt támogatást Balassagyarmat Város Önkormányzata a támogatási szerződés 
aláírását követő 3 napon belül folyósítja az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás által megjelölt 
bankszámlára. 

 
5.) A támogatás visszafizetésének biztosítása érdekében az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás a 

számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, Balassagyarmat Város Önkormányzata javára szóló, 
valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára 
vonatkozó, csak Balassagyarmat Város Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával visszavonható 
beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot ad át a támogatási szerződés aláírásával 
egyidejűleg Balassagyarmat Város Önkormányzata részére. 

 
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződés megkötésére és a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
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5.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2019/2020. 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 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

166/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  

2019/2020. nevelési évben történő engedélyezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a 2019/2020. nevelési 
évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda 
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi: 

 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 

2019/2020. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett 

létszám 

Központi Óvoda Csillag 28 fő 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 27 fő 

Játékvár Tagóvoda Piros 27 fő 

Kék 27 fő 

Sárga 27 fő 

Zöld 27 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 26 fő 

Pillangó 26 fő 

Cseperedő Tagóvoda Ficánka 26 fő 

 Hétszínvirág 27 fő 

 Micimackó 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: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2019/2020. 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 
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6.) Előterjesztés a balassagyarmati székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak 
megválasztására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea, jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester  hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület  egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján a balassagyarmati székhelyű Helyi 
Választási Bizottság 
tagjának: 
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6. I/5. 
Dr. Szabó Ervin 2660 Balassagyarmat, Tátra u. 11. 
Demus László 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11. 
 
póttagjának: 
Dénes Andrea 2660 Balassagyarmat, Arany János u. 5/3. 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 2660 Balassagyarmat, Dózsa György u. 20/D. 
szám alatti lakosokat választja meg. 
 

2.) Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, a 
póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 
eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
7.) Előterjesztés elidegenítési és terhelési tilalom részleges feloldásához, jelzálog bejegyzéshez, 

valamint kölcsönszerződés módosításához történő hozzájárulásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy egy házaspárnak ingatlan vásárláshoz 1.000.000.- Ft 
kamatmentes kölcsönt nyújtott az Önkormányzat. Sajnos a házastársak elváltak, a férj viszont vállalja 
továbbra is a kölcsön feltételeit. Egyedüli adósként kíván a továbbiakban a kölcsönszerződésben részt 
venni. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Lombos István: A kiírás nem teszi kötelezővé a házastársi kapcsolatot? A férj ezt egyszemélyben is 
igénybe veheti? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Amikor igénybe vették akkor házasok voltak. A rendeletünk 
értelmében – ezt idéztük is az előterjesztésben – a támogatást akkor nem kell visszafizetni, ha házastársi 
vagy élettársi vagyonközösség megszüntetése érdekében kerül sor az átruházásra. Ez benne van 
magában a szerződésben is, merthogy az élet produkál ilyeneket.  
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Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület  egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
elidegenítési és terhelési tilalom részleges feloldásához, jelzálog bejegyzéséhez,  

valamint kölcsönszerződés módosításához történő hozzájárulásról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nándori Péter 
(szül. hely és idő:  a.n.: ) 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út 22. szám alatti lakos a 
Balassagyarmat, 2295 hrsz. alatt felvett, 1089 m2 területű, lakóház, udvar megnevezésű, 
természetben 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor utca 22. szám alatt található ingatlan Nándoriné 
Besnyi Antónia Ágnes (szül. hely és idő: , a.n.: ) 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út 22. szám 
alatti lakos tulajdonát képező ½ részét házassági vagyonközösség megszüntetése céljából 
megvásárolja és az ingatlan ezen része Nándori Péter nevére kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. Ennyiben az elidegenítési és terhelési tilalmat feloldja. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 

Fundamenta Lakáskassza Lakás-Takarékpénztár Zrt. javára 4.600.000.- Ft és járulékai erejéig 
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba, Balassagyarmat Város Önkormányzatát követő ranghelyen. 

 
3.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nándori 

Péterrel és Nándoriné Besnyi Antónia Ágnessel 2018. augusztus 29-én aláírt kölcsönszerződés 
akként kerüljön módosításra, hogy abban csak Nándori Péter szerepeljen adósként, változatlan 
szerződési feltételek mellett. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására és intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő:  a szerződés módosítására, valamint a hozzájárulások elkészítésére:  
 2019. szeptember 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

8.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2019. évi támogatásának igénylésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István: Erre a 168.- eFt különbözet miatt van szükség? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen.  
 
Pulay László: Menetrend módosításról nem esett szó mostanában? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Én úgy tudom szeretnék módosítani, ősszel kerül majd a testület elé.  
 
Pulay László: Délelőtt 9.00 órától délután 14.30 óráig egyetlen járat sincs a kórház felé innen a 
városközpontból. Ha lehetséges, ezen változtatni kellene.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület  egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

169/2019.(VIII.15.)  h a t á r o z a t a 
a helyi közösségi közlekedés támogatásának 2019. évi igényléséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a helyi 

közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy 
Balassagyarmat Város Önkormányzata: 

a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan 
fenntartja; 

b) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2018. évben 
6.168.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá; 

c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás útján a szolgáltatóval a közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva kötötte meg. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 

 
Határidő: 2019. augusztus 26. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak az aktív 
részvételt, és 16.25 órakor az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


