
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 
január hó 24. napján 14.00 órától tartott üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, 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 

Vida Tibor osztályvezető 
     Mega György osztályvezető 
     Szikora Péter vezető-főtanácsos 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket, a Hivatal dolgozóit és a 
Városi Televízió nézőit. Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények 
vezetői, akik az ülésen megjelentek. Ezt követően megállapítja az ülés határozatképességét (12 
képviselőből 11 jelen van, Dobrocsi Lénárd képviselő távolmaradását előre jelezte) és megnyitja azt. 
Napirenddel kapcsolatban javasolja 7.) napirendi pontként napirendre venni az „Előterjesztés a 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtására” című anyagot, 8.) 
napirendi pontként napirendre venni az „Előterjesztés a Balassagyarmati közintézmények energetikai 
korszerűsítése 1. című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítására” című anyagot, valamint 9.) 
napirendi pontként napirendre venni az „Előterjesztés a Baráti Huszár Aladár tiszteletére történő 
emléktábla állításáról szóló 225/2018.(XII.20.) számú határozat, valamint a Civitas Fortissima 
centenáriumi ünnepség megtartásáról 231/2018.(XII.20.) számú határozat módosítására” vonatkozó 
előterjesztést. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még valakinek javaslata? 
 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 7.) napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 8.) napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 9.) napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított és kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 



A mai ülés napirendje a következő: 
 
Nyílt ülés 
 
1.) Előterjesztés az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal kötött 
megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel való együttműködési 

megállapodás megkötésére, valamint a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti, 46/1. hrsz-
ú ingatlan használatba adására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a napelemes szerződések módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.) 
 

7.) Előterjesztés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése 1. című 

pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés a Baráti Huszár Aladár tiszteletére történő emléktábla állításáról szóló 
225/2018.(XII.20.) számú határozat, valamint a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség 
megtartásáról 231/2018.(XII.20.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Zárt ülés 
 
1.) Előterjesztés az „Esély otthon-Balassagyarmaton” ösztöndíj pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
Napirend előtt 
 
A Polgármester napirend előtt ismerteti az előző testületi ülés óta eltelt időszak főbb történéseit, valamint 
tájékoztatást nyújt a városvezetés fontosabb tárgyalásairól és az elmúlt időszak főbb eseményeiről is. 
Minden napirend előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos tájékoztatóban 
szereplő véleményeket, javaslatokat, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 



Napirend 
 
1.) Előterjesztés az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati felhívást tett közzé 
illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyában, melyre az Önkormányzat is szeretné benyújtani 
pályázatát, azzal a szándékkal, hogy a városban és annak környékén egyre inkább „szaporodó” illegális 
telepek felszámolásához pályázati támogatást kapjon. 
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Illegális 
hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a 
Balassagyarmat közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozóan. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek 

szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételéről. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: A Hivatal minden évben tájékoztatja a Képviselő-testületet, és ezen 
keresztül a Városi Televízió nézőit is az adott évi tevékenységéről. A 2018. évi beszámoló egy igen 
részletes, tartalmas anyag, átfogó képet ad a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 
igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterület-

felügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját. 

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

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 



3.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal kötött 
megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: A Szociális Szolgáltató Központ által használt ingatlan műszaki állapota 
indokolttá teszi annak felújítási, szigetelési és karbantartási munkáinak elvégzését. A megállapodás az 
elvégzendő munkák finanszírozásának a feltételeit is tartalmazza. 
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal kötött megállapodás jóváhagyásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 
Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal (székhely: 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi fejedelem út 12.; adószáma: 15768021-1-12; ágazati azonosító: S0257498; nevében: 
Telek Tibor igazgató) kötött megállapodást jóváhagyja.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: kiértesítésre: 2019. február 15. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
 
4.) Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel való együttműködési 

megállapodás megkötésére, valamint a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti, 46/1. hrsz-
ú ingatlan használatba adására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: A közhasznú tevékenységet ellátó Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület már régóta működik a városban. A Szeretetszolgálat többször jelezte, hogy a jelenleg használt 
ingatlan helyett, egy korszerűbb, jobb feltételekkel rendelkező helyiségben szeretnének szolgálatot 
teljesíteni. Azt gondolom, hogy ez elé nem kellene akadályt gördíteni, hiszen tevékenységüket a rászoruló 
emberek megsegítése érdekében végzik. 
A Városi Televízió nézőinek annyit még elmondanék, hogy a kért ingatlan az Ady Endre utca 27. szám 
alatt található, ez idáig több célt szolgált. Volt benne sportintézmény, pedagógiai szakszolgálat, bérbe is 
volt adva, illetve többször próbáltuk már eladásra meghirdetni, nem sok sikerrel. Jelenleg üresen áll, 
viszont most úgy tűnik, hogy az ingatlan ily módon hasznosításra kerül. Az előterjesztésben le van írva, 
hogy az Egyesület ezért nem fizetne bérleti díjat, viszont vállalják az épület karbantartását és folyamatos 
felújítását is. 
 
Kérdés, kiegészítés hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja az 1. számú, az együttműködés 
megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal 
elfogadott. (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel való együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel (nyilvántartási szám: 01-02-0000010; székhelye: 1125 Budapest, 



Szarvas Gábor u. 58-60., adószám: 19025702-2-43., stat. számjel: 19025702-9499-529-01; 

képviselő: Kozma Imre elnök) a határozat mellékletében szereplő tervezet szerint együttműködési 

megállapodást kössön. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2019. február 01. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
A Polgármester szavazásra bocsátja az 2. számú, az Ady Endre utca 27. szám alatti ingatlan 
használatba adására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen 
szavazattal elfogadott. (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál). 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti 46/1 hrsz-ú  
ingatlan használatba adásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Ady E. u. 27. szám alatti, 46/1. hrsz-ú 483 
m2 földterületen lévő 116 m2 alapterületű irodaház, udvar megnevezésű ingatlant - megtekintett 
állapotban - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas 
Gábor u. 58-60., adószám: 19025702-2-43., adószám: 25558201-2-12, cégjegyzékszám 12 09 
009543) részére térítésmentesen, az alábbi feltételekkel adja használatba: 

 
a) a helyiséghasználati szerződés határozott időtartamra, 2019. február hó 01. napjától 2022. év 

január 31. napjáig terjedő időszakra szól, 
b) az ingatlan működésével kapcsolatos közüzemi szolgáltatások díjai az Egyesületet terhelik, 
c) az ingatlan használatához kapcsolódó tulajdonost/ használatba adót terhelő karbantartási, 

felújítási munkák költsége az Egyesületet terheli, a munkák elvégzése előtt az Egyesület 
Balassagyarmat Város Önkormányzatával egyeztetni köteles, 

d) A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle 
költségtérítésre, további elhelyezésre nem tarthat igényt. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő használati 
szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2019. február 01. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

 

5.) Előterjesztés a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, majd megkérdezi a Testület tagjait, hogy 
van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Ennek hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a Rákóczi u. 31. szám alatti 1534/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség  
bérleti szerződés meghosszabbításáról  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koplányi Zsolt egyéni vállalkozóval 

a Balassagyarmat, Rákóczi u. 31. szám alatti, 1534/A/1. hrsz-ú, 244 m2 alapterületű, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződést az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg: 

 
a) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. év október hó 1. napjától 2020. év 

szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakra szól, 
b) a helyiség bérleti díj összege: 1.886.340.-Ft/év + áfa, 
c) amennyiben a Bérlő vállalja a helyiség bérleti díj értékállóságának biztosítását, mely szerint 

az éves -nettó- bérleti díj mértéke automatikusan az előző évi fogyasztói árindex mértékének 
megfelelő összeggel emelkedik, 

d) a bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének összegét hat havi egyenlő részletben köteles a 
Bérlő megfizetni, 

e) a közüzemi díjakat a Bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 
fizeti meg. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés 

megkötésére. 
 
Határidő: a kiértesítésre: 2019. február 15. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

 

6.) Előterjesztés a napelemes szerződések módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy a testületi ülés előtt került kiosztásra a szerződések 
módosítására vonatkozó előterjesztés. 
 
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú, a BETASOLAR Kft.-vel 
kötött bérleti szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a BETASOLAR Kft-vel kötött, balassagyarmati 055/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 
módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a BETASOLAR 

Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszáma: 09 09 029303; 
székhelye: 4031 Debrecen, István út 79. fszt. 2.; adószáma: 25825484-2-09; bankszámlaszám: 
10104167-01659700-01004007; képviselő: Sohajda Jozef ügyvezető; kézbesítési megbízott: 
Kulcsár Viera 4029 Debrecen, Malomköz utca 3.) Balassagyarmaton, 2018. április 17. napján 
kötött, a balassagyarmati 055/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jelen határozat 
mellékletét képező tervezet szerinti módosításához.  

 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B685887A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

 

A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú, az AVESUN Kft.-vel 
kötött bérleti szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

az AVESUN Trade Kft-vel kötött, balassagyarmati 055/8. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerződés módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az AVESUN Trade 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszáma: 09 09 029277; székhelye: 4031 
Debrecen, István út 79. fszt. 2.; adószáma: 25825570-2-09; bankszámlaszám: 10104167-
01667100-01004006; képviselő: Sohajda Jozef ügyvezető; kézbesítési megbízott: Kulcsár Viera 
4029 Debrecen, Malomköz utca 3.) Balassagyarmaton, 2018. április 17. napján kötött, a 
balassagyarmati 055/8. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jelen határozat mellékletét 
képező tervezet szerinti módosításához.  

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú, az Alfa Bázis Naperőmű 
Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

az Alfa Bázis Naperőmű Kft-vel kötött, balassagyarmati 055/7. és 055/10. hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Alfa Bázis Naperőmű 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 09 09 029170; székhelye: 4031 Debrecen, 
István út 79. fszt. 2.; adószáma: 25818385-2-09; bankszámlaszám: 10104167-11129900-
01004002; képviselő: Sohajda Jozef ügyvezető; kézbesítési megbízott: Kulcsár Viera 4029 
Debrecen, Malomköz utca 3.; ) Balassagyarmaton, 2018. április 17. napján kötött, a 
balassagyarmati 055/7. hrsz-ú és a balassagyarmati 055/10. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó bérleti 
szerződés jelen határozat mellékletét képező tervezet szerinti módosításához. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B685887A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B685887A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B685887A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


7.) Előterjesztés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: A költségvetésről szóló törvény 3. melléklet I.12. pontja alapján a Kormány 
11 milliárd forint támogatást biztosít a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára 
azért, hogy az ott foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. Támogatásra azon 
települési önkormányzatok jogosultak, akik 38 000,- forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-
képességgel rendelkeznek. Ennek a feltételnek az Önkormányzatunk megfelel, ezért ezt mindenképpen 
szeretnénk benyújtani. 
 
Lombos István: Mivel az illetményalap 38 650,- forintról 46 380,- forintra fog emelkedni, azt szeretném 
megkérdezni, hogy ez a hivatal dolgozói közül hány főt, és mennyiben fog érinteni? 
 
Vida Tibor osztályvezető: Köszöntök mindenkit! A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 
közül gyakorlatilag mindenkit érint. A középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők közül sajnos 
mindösszesen három embernek fog megemelkedni a fizetése. A többi kollégának nem fog változást 
jelenteni a bérében. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Annyival kiegészíteném, hogy Önkormányzatunk évek óta eltéríti a 
köztisztviselői béreket és vannak személyi illetményes kollégáink is. Pályázati lehetőség teremti meg a 
szükséges forrást hozzá. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szedlák képviselő kérdésére reagálnék. Nem azért nem fog 
érinteni mindenkit, mert csak annyira van keret, hanem azért, mert a köztisztviselői bértábla, illetve a 
kötelező bérminimum így adja az összegeket. 
 
Vida Tibor osztályvezető: Annyiban pontosítanám, hogy a törvényben meghatározott alacsony szorzók 
miatt nem fog változást jelenteni a bérükben. A minimálbérre fel van emelve a fizetés, illetve egyéb 
pótlékokat is kapnak a dolgozók, ahogy azt alpolgármester úr is említette, de a szorzószámok miatt ez 
csak az idősebb kollégák esetében fog változást jelenteni. 
 
A Polgármester további kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló  
pályázat benyújtásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérrendezése 
érdekében. 

 
2.) A Képviselő-testület 2019. január 1. napjával kezdődően vállalja, hogy Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20%-kal emelt 
összegben, azaz 46.380.- forintban állapítja meg a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőinek illetményalapját. 

 
3.) A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. július 1. napján a Magyarország 2018. 

évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rögzített 38.650.- forintos 
illetményalapot alkalmazták. 

 



4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek 
szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételéről. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 

8.) Előterjesztés a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése 1. című 
pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: A pályázat kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról még tavaly májusában döntött a Képviselő-testület. Tekintettel azonban 
arra, hogy az „Építéshez kapcsolódó költségek” költségsorán kevesebb összeg szerepelt, mint a 
megkötött szerződések összege, így önerőként bruttó 507 615,- forint biztosítása szükséges. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem láttuk ezt korábban a pályázat 
elbírálásakor? Bíztunk benne, hogy a pályázaton belüli költség átcsoportosításokkal a műszaki ellenőr 
költségét, illetve az egyik nyertes pályázatnál a napelem költségek elszámolását, melyet egy szigorú 
energetikai számítás fajlagos költsége alapján ismer el a pályázó szerv, le tudjuk fedni. Sajnos nem 
sikerült jóváhagyottan átcsoportosítani ezt a tételt, ezért kell ezt az 507 615,- forintos önerőt utólag 
hozzátenni. 
 
További hozzászólás hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése 1. című pályázathoz kapcsolódó 
önerő biztosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassagyarmati közintézmények 

energetikai korszerűsítése 1. című, a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084 azonosító számú projekt 
megvalósításához bruttó 507.615,- Ft önerőt biztosít az alábbi tartalommal: 

• A projekt címe: Balassagyarmati közintézmények energetikai korszerűsítése 1. 

• A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma:  
- 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1.; 175/2 hrsz. 
- 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 14.; 146 hrsz. 
- 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.; 625 hrsz. 
- 2660 Balassagyarmat, Markusovszky utca 1.; 1022/26 hrsz. 
- 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 18/A.; 509/1 hrsz. 

• A felhívás száma: TOP-3.2.1-15 

• A projekt összes költsége: 300.507.178 Ft 

• A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 299.999.563 Ft 

• A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrásai: 
bruttó 507.615,- Ft, saját forrás 

• A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 299.999.563 Ft 
 

2.) Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 



9.) Előterjesztés a Baráti Huszár Aladár tiszteletére történő emléktábla állításáról szóló 
225/2018.(XII.20.) számú határozat, valamint a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség 
megtartásáról 231/2018.(XII.20.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy Baráti Huszár Aladár politikus, 
közíró emlékére Balassagyarmat Város Önkormányzata emléktáblát szeretne állítani a Civitas Fortissima 
Centenárium rendezvénysorozat első napján a Széchenyi u. 13. számú ház Ady Endre utcai homlokzatán. 
Az ingatlan tulajdonosa az Ipoly Erdő Zrt. Az előterjesztés azért került ismételten a Képviselő-testület elé, 
mert a vezérigazgató úr az általa kért szövegmódosítást követően adja meg tulajdonosi hozzájárulását a 
tábla állítására. Az 1. számú határozati javaslat tehát erről szól. 
A Képviselő-testület szintén döntött már arról, hogy az emlékév nyitányaként megtartandó 4 napos 
programsorozathoz bruttó 15 millió forintos önkormányzati forrást biztosít. Az időközben lefolytatott 
egyeztetések során vált nyilvánvalóvá, hogy technikai okból kifolyólag a Hadijáték 9 millió forintra tervezett 
költségét módosítani, valamint a tribünök és LED-falak számát emelni szükséges annak érdekében, hogy 
a közönség tökéletes vizuális élményhez jusson. 
 
Lombos István: Miután 26-án van a tábla avatása, én úgy gondolom, hogy ez már független a mai 
testületi döntéstől, hiszen feltételezem, hogy a tábla már elkészült, erre ma már csak az „áldásunkat” 
adjuk. 
Kérdezem továbbá, hogy az EMMI-től a rendezvény lebonyolításához lehet majd számítani egyedi 
támogatásra, és ez mennyiben befolyásolná a 18 200 000,- forintos kiadási kötelezettséget? Mennyi az, 
amit hozzátesznek a 15 000 000,- millió forinthoz? A 3 200 000,- forintot, vagy az egészet? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Három millió forintra van ígéretünk, és azt tudom mondani, hogy meg 
fogjuk kapni ezt a pénzt, amit a Képviselő-testület most megelőlegez. Természetesen megpróbálunk ettől 
nagyobb támogatást kérni, és pályázni is még plusz támogatásra, hiszen emlékévről van szó. 
 
További hozzászólás hiányában a Polgármester szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a Baráti Huszár Aladár tiszteletére emléktábla állításáról szóló 225/2018.(XII.20.) számú határozat 

módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2018.(XII.20.) számú 

határozatát akként módosítja, hogy a Baráti Huszár Aladár (1885-1945) politikus, közíró emlékére 
állítandó emléktábla méretét 120x80 cm-ben, szövegét az alábbiak szerint fogadja el: 

 



 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2019.(I.24.) h a t á r o z a t a 

a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség megtartásáról szóló, 231/2018.(XII.20.) számú 

határozat módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 231//2018.(XII.20.) számú 

határozatának 2. pontját akként módosítja, hogy a 2019. január 26. és 29. között tartandó 
programsorozathoz bruttó 18.200.000,- Ft, azaz: Tizennyolcmillió-kettőszázezer forint 
önkormányzati forrást biztosít. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 



Medvácz Lajos polgármester: Szavazást követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a 
napirendek tárgyalását, melynek anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak az aktív munkát, elköszön 
a Városi Televízió nézőitől és az ülést 14.50 órakor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


