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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május hó 30. 
napján 15.00 órától tartott  nyílt  üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Csach Gábor polgármester, Huszár Péter alpolgármester, Bárányné Dr. Balázs 

Mária, Dr. Szabó Géza, Frankó Viktória, Gyenes Szilárd, Győri János, Hajnal 
Sándor Mátyás, Lombos István, Münzberg Gusztáv, Reznicsek Ferencné és 
Szedlák Sándor képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN:  dr. Varga Andrea jegyző 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
Szikora Péter osztályvezető 

 
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Gúth Melinda szakmai vezető 
      Knyazoviczkiné Rutai Gabriella intézményvezető 
      Dr. Göndöcs György fogorvos 
      Dr. Göndöcs-Kálmán Fanni Sára fogorvos 
      Dr. Ashourioun Amir Hossein fogorvos 
 

 
Csach Gábor 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, Lombos István 
képviselő késését előre jelezte) és megnyitja azt. 
 
A Polgármester megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek módosító javaslata, 
kiegészítése? Hajnal Sándornak adja meg a szót! 
 
Hajnal Sándor: Köszönöm a szót! Napirend előtt szeretnék hozzászólni, „Miért ne vegyük komolyan a 
polgármester úr biztatását, hogy csak kérnünk kell és szerepelhetünk a Gyarmati Médiában” címmel. 
Köszönöm! 
 
Csach Gábor polgármester: Gyenes Szilárdnak adom meg a szót. 
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Napirend előtti 
felszólalásom lenne. Kérést szeretnék megfogalmazni a zárt ülésekkel kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálata 
ügyében. Köszönöm szépen!  
 
Csach Gábor polgármester: Jelezném, hogy a Dr. Göndöcs házaspár és Dr. Ashourion Amir Hossein 
doktor úr is szeretne bemutatkozni a képviselő-testületi ülésen, de, csak fél négy után várható az érkezésük.  
Meg fogjuk várni Őket, ezért, az Őket érintő napirendet akkor kezdjük, amikor megérkeznek.  
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Csach Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás? Nincs. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja Hajnal Sándor napirend előtti felszólalására vonatkozó kérését, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja Gyenes Szilárd képviselő napirend előtti felszólalására vonatkozó 
kérését, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
Nyílt ülés: 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására       
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  

 
2.) Beszámoló Balassagyarmat Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról    
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző   

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportjainak meghatározására és egyes óvodai csoportokban a maximális létszám túllépésének 
engedélyezésére 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester   

 
4.) Előterjesztés a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó előszerződés 

megkötésére      
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  

  
5.) Előterjesztés a balassagyarmati 1., 3., és 5. számú fogorvosi körzetekhez kapcsolódó feladatellátási 

szerződések megkötésére   
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  

  
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 

Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2021. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentésének elfogadására   
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester   

   
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
    

8.) Előterjesztés a Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola, Balassagyarmat, 
Régimalom utca 2. szám alatti, 374/1 hrsz-ú ingatlanon tanműhely építésével kapcsolatban indított 
szabályozási terv módosításáról 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
     

9.) Előterjesztés alapítványok, közalapítványok támogatására     
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

10.) Előterjesztés a Balassagyarmat (Nyírjes) 8711/1, 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
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11.) Pályázatok 
a.) Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap 

pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhíváson való részvételre 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester      
 

b.) Előterjesztés a Visegrádi Alap kis- és nagyösszegű támogatásokra vonatkozó pályázati felhíváson 
való részvételre       
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bercsényi utca 2. szám alatti munkásszálló üzemeltetésére vonatkozó 

pályázat eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester     

 
13.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 2021. évi 

működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük elfogadásáról 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester    

 
Zárt ülés: 

 
1.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására és az 

intézményvezetői pályázat kiírására    
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  

  
2.) Előterjesztés Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátására   

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester    
 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  
 
4.) Előterjesztés a Gyarmati Média Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester   
 
5.) Előterjesztés Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalására     
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városközpont Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

 
Napirend előtt 
 
Csach Gábor 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 előtti felszólalásra Hajnal Sándornak adja meg a szót. 
 
Lombos István képviselő megérkezik, így a Képviselő-testület tagjainak száma 12 főre módosul. 
 
Hajnal Sándor: Köszönöm a szót! Mint jeleztem a téma az, hogy mitől vicces polgármester úr már 
többedszer is elmondott javaslata, hogy mi csak nyugodtan, bátran forduljunk a Gyarmati Médiához, mert 
csak kérnünk kell és nekünk bármit közzé fognak tenni. A hozzászólásomat azzal kezdeném, hogy a 2022. 
évi országgyűlési választások időszakában történt egy hivatalos rendőrségi feljelentés ellenem, miszerint 
választás rendje elleni bűncselekményt követtem el. Nem kellett sokáig keresni, hogy ki a feljelentő, ugyanis 
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Házy Attila úr kezelésében, tulajdonában lévő Ipoly Infó weboldalon - és még az összes rendelkezésére 
álló Facebook felületen is - szinte még aznap, vagy másnap megjelent egy cikk, amiben tudtára adja 
mindenkinek, akit érdekel, hogy ellenem, vagyis Hajnal Sándor ellen, népszavazás, népi kezdeményezés, 
európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűntett gyanúja miatt büntetőeljárás indult. Az egésznek az a 
pikantériája, hogy gyakorlatilag, Ő szinte azonnal közzétette, hogy ellenem eljárás indult, de még a 
rendőrség sem nagyon tudott róla, mert nagyjából egy hét múlva kerestek meg hivatalosan a tekintetben, 
hogy eljárás indult, amit ki kell vizsgálniuk, más lehetőségük nincs. A lényeg, hogy mintha olyan színezete 
lett volna, hogy a rendőrségi eljárás Házy Attila cikke alapján indul el, az ő biztatására. A Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság az eljárást a feljelentés alapján lefolytatta, majd az eljárás eredményét átadta az 
ügyészségnek. Az ügyészség a BG.97/2022/3.BTÖ számú határozatban a gyanúsítás közlését hatályon 
kívül helyezte, továbbá az ellenem folyó eljárást megszüntette. Tehát, nem követtem el, még akkor sem, 
ha ezt Házy Attila minden rendelkezésére álló fórumon megpróbálta nyilvánosságra hozni. Mivel nem 
követtem el semmilyen büntetendő cselekményt, ezért nagy tisztelettel, egyrészt magánlevélben, másrészt 
azokon a Facebookos és egyéb felületeken, ahol Ő ezt közzétette, kértem tőle, hogy legyen szíves, akkor 
most tegye közzé azt is, hogy az - eredeti cikke alapján, miszerint ellenem büntetőeljárás indult – eljárás 
eredménytelen volt, nem követtem el semmi olyan cselekményt, ami büntetendő lett volna, tehát jelentesse 
meg az ellenkezőjét is. Nagy tisztelettel kértem őt - hozzáteszem a fideszes hozzászólások szerint többen 
jelezték, hogy nem lett volna szükség a nagy tiszteletre - mert úgy voltam vele, hogy legyen valami tisztelet, 
hogy emiatt ne mondhassa azt, hogy nem teszi közzé az ügyészség ellenkező értelmű álláspontját. Hát, 
mondanom sem kell a mai napig – nagyjából egy hónapja - hiába várok arra, hogy ő ezt közzétegye. De 
nemcsak ebben az ügyben vannak hiányosságai, elmaradásai a Gyarmati Médiának és Házy Attilának, 
hanem abban az ügyben is, hogy például Gyenes Szilárd képviselőtársamat hosszú időn keresztül több 
írásában azzal vádolta, hogy a Zöld Híddal kapcsolatban lett volna neki valami problémája. Majd amikor 
hosszú vizsgálat után megállapította a nyomozó hatóság, az ügyészség, hogy semmiféle probléma nem 
volt, azt már Házy Attila valahogy elfelejtette közzétenni. Házy Attila tevékenysége során mi, az ellenzéki 
szövetség tagjai megfigyeltük, hogy nem nekünk, hanem rólunk szeret írni, méghozzá a lehető legdurvább 
dolgokat szereti közzétenni. És miután kiderül, hogy nagyjából hazudott és össze-vissza beszélt, utána a 
helyesbítést nem nagyon szereti közzétenni. Tehát visszatérek a napirend előtti hozzászólásom címéhez, 
ami attól nagyon vicces egyébként, és attól kérdéses, hogy nekünk érdemes-e bármilyen ügyben a gyarmati 
médiához, - nem a Gyarmati Média Kft-hez, hanem a Gyarmaton megjelenő összes médiához - kéréssel, 
helyreigazítással, vagy bármivel fordulnunk, mert a helyzet rendkívül vicces. Úgy tűnik, hogy nagyon jó a 
humora mindenkinek, minden résztvevőnek ebben, rajtunk kívül. Ez nagyjából a Józsi bácsihoz hasonló 
humoros helyzet, akit a barátja egy vasvillával rettenetesen hátbavág és, amikor Józsi bácsit megkérdezi, 
hogy: „Ez vicc volt?”, mondja barátja, hogy: „Nem, ez nem vicc volt.” „Ja, jól van, mert viccnek nagyon durva 
lett volna.” Tehát, állandóan ebbe a helyzetbe kerülünk Balassagyarmaton a médiával. Ezen valami úton-
módon változtatni kellene úgy, hogy ne mi kérjük, mert, ha mi kérjük, akkor mindig ez lesz a végeredmény. 
Köszönöm a figyelmüket! 
 
Csach Gábor polgármester: Köszönöm a hozzászólását Képviselő úr! Tájékozódom az ügyben és 
tájékoztatlak, hogy mit tudok elérni a kérdés kapcsán, de, ha úgy érzed, hogy méltánytalanság ért, akkor a 
sajtó-helyreigazítás joga, ha semmiféleképpen nem sikerült zöld ágra vergődni az ügyben, az megillet 
Téged. Mindenféleképpen, ha nekem nem sikerül, akkor a jogrendszernek sikerül helyreállítani ezt a hiátust. 
Köszönöm szépen! Gyenes Szilárdnak adom meg a szót. 
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt 
Balassagyarmatiak! Amiért szólni szeretnék, az az, hogy a választások óta sokszor kértük, javasoltuk 
Polgármester úrnak, a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy - miután az önkormányzatok feladatkörét nagyon 
megnyirbálták az elmúlt időszakban - a saját gazdasági társaságaink élete az egyik olyan kérdés, ami 
komoly közérdeklődésre tarthat igényt a polgárok előtt. Én máig nem látom, nem látjuk annak a 
megalapozottságát és egyébként értelmét, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk a Kft-k ügyét. És itt nemcsak 
elsősorban a Gyarmati Média Kht-ra gondolok - velem is nagyon inkorrekt módon járnak el már sok év óta 
- de itt van a hulladékgazdálkodás kérdése, és egyebek, ami egyszerűen egy dráma, ami lezajlik. 
Egyszerűen nem tudjuk elmondani az embereknek, hogy mik történnek és például ennek okán, ha most a 
hulladékgazdálkodást emelem ki, az, hogy a mai napig összeöntik ugyanúgy az emberek szelektíven 
gyűjtött hulladékait, hogy sokkal drágább finanszírozási környezetben kevesebb pénzt kapnak, tehát ezeket 
csak saját kútfőből tudom elmondani. Én örülnék neki, hogyha ezek a meghallgatások és ezek a viták 
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nyilvánosan zajlanának. És ebben például Balassagyarmat Önkormányzata most éppen pozitív szerepben 
próbálja menteni a helyzetet, tehát nem értem, hogy miért kell ezekben zárt üléseket tartani. Azt szeretnénk 
kérni az ellenzéki frakció részéről, hogy - nagyon sok pesti, megyei önkormányzati gyakorlatot megnéztünk 
- szerintem ezen változtathatnánk, és tisztelettel azt indítványozzuk, hogy a következő ülésekre próbáljuk 
ezeket nyílt, az emberek által is látható módon megvitatni. Köszönöm szépen! 
 
Csach Gábor polgármester: Köszönöm! Azt tudom mondani, hogy a COVID és a választási hadjárat 
kapcsán valóban nem volt idő az SZMSZ frissítésére, és én azt tudom megígérni, hogy a nyarat ezzel 
töltjük, és megnézzük, hogy hol lehet erre vonatkozóan az SZMSZ-ben módosítással élni. Sajnos most az 
SZMSZ-ünk nem teszi lehetővé azt, hogy ezeket az ügyeket nyílt ülésen tárgyaljuk, noha egyébként sok 
részletben, valóban nincs semmiféle titkolnivaló, tehát nyilván találunk megoldást arra, hogy ha olyan témák 
merülnek föl, akkor ezt rendezni lehessen. Én megígérem, hogy a nyárra kitalálunk valamit ezzel 
kapcsolatban. Köszönöm szépen! Vitára nem ad módot a napirend előtti felszólalás, így a Képviselő-testület 
ülése a napirendek tárgyalásával folytatódik. 
 

Napirend 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló beszámoló elfogadására       
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
  

Csach Gábor polgármester köszönti Szikora Péter osztályvezető urat. Megkérdezi, hogy kíván-e 
kiegészítést fűzni az előterjesztéshez. 
Nem. 
Megkéri Dr. Szabó Gézát, a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság döntését. 
 
Dr. Szabó Géza: Köszönöm szépen Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A Közbeszerzési 
Bizottság mai napon megtartott ülésén négy fő volt jelen, ebből két fő támogatta a rendelet-tervezetet, egy 
fő tartózkodott, egy fő nemmel szavazott. 
 
Csach Gábor polgármester: Köszönöm szépen! Tehát a Közbeszerzési Bizottságon kívül mindenki 
támogatta a rendelet-tervezetet.  
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselő-testület 7 igen és 5 nem szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2022.(V.30.)  önkormányzati   r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról 
( A rendelet teljes szövege az előterjesztés részét képezi.) 

 
 
2.) Beszámoló Balassagyarmat Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. 

évi ellátásáról    
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző   

   
Csach Gábor polgármester: Köszöntöm Gúth Melindát a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai 
vezetőjét. Megkérem, hogy a vendégmikrofonnál foglaljon helyet. Kérdezem, hogy a kiküldött 
előterjesztéshez van-e kiegészítése? 
 
Gúth Melinda szakmai vezető: Köszönöm, nincs.  
 
Csach Gábor polgármester: Bárányné Balázs Mária elnök asszonynak adom meg a szót. 
 
Bárányné dr. Balázs Mária: Köszönöm szépen a szót polgármester úr! Valóban, az Ifjúsági, és Családügyi 
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Bizottság volt az, aki tárgyalta ezen napirendi pontot. Már a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ez az 
előterjesztés egy nagyon részletes, jogszabállyal alátámasztott beszámoló. Részletesen tárgyalja, hogy a 
Kormány, illetőleg az állam által kötelező feladatként meghatározott tevékenységeket az Önkormányzat és 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások terén fontos önkormányzati feladatokat ellátó Család- és 
Gyermekjóléti Központ és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat milyen formában és milyen eszközökkel 
próbálja ellátni.  
Anélkül, hogy részletesen taglalnám, hogy milyen intézkedéseket tesz az Önkormányzat, azért néhányat 
kiemelnék. A pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása vonatkozásában egyrészt karácsony előtt 
élelmiszercsomagot ad az arra rászorulóknak, ezt, mint természetben nyújtott támogatást adja. A település- 
támogatáson belül adható a beiskolázási segély, - amit szintén ad - a tanulók közlekedési támogatása, a 
szünidei gyermekétkeztetés, a gyermekvállalást öntöző támogatások, a gyermekek nem kötelező védőoltás 
támogatása, a felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók szociális támogatása, valamint a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj, melyek a gyermekes családok támogatását szolgálják. Tehát, ez mind-
mind - ami valójában nem egy teljes körű felsorolás - azt szolgálja, hogy az Önkormányzat, a gyermekek 
nevelését, támogatását elősegítse. Fontos, és még kiemelném a népességnövelő program szerepét 
Balassagyarmaton, amely hat pilléren nyugszik. Ez a kelengyepénz, melyet minden születendő gyermeknek 
nettó 70 ezer forintban adnak, a tanulmányi ösztöndíjak, amelyek a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton, 
a felsőfokú tanulmányokat folytatók szociális támogatásán, valamint az egészségügyi szakmacsoporton 
keresztül valósulnak meg. Az intézményi hálózatfejlesztés, a bölcsőde, óvoda, tanuszoda, a sportcsarnok 
megépítése, a bölcsődék, óvodák felújítása, az első lakáshoz jutók támogatása, gondolok itt a kamatmentes 
kölcsönre, plusz a meglévő gyermekek után a vissza nem térítendő támogatásra, az ingyenes és kedvező 
árú építési telek biztosítására, valamint a társasházépítő programokra. Emellett azt fontosnak tartom, hogy 
az Önkormányzat ezeket nem teljesen egyedül végzi, hanem segítő civil szervezetekkel, akik ezen 
törekvéseket támogatják. Ha nem is mindet, de néhányat felsorolnék közülük: Egészségvédők Egyesülete, 
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége helyi szervezete, Gondoskodás 
Közhasznú Egyesületet, Egészségesebb Nemzedékekért Egyesület, amely szervezet a Balassagyarmaton 
és Nógrád megyében élő fogyatékos gyermekek részére nyújt támogatást, „Kicsi vagyok én” Közhasznú 
Alapítvány, Vadóka Egyesület, amely a néptánc-oktatásban veszi ki részét. Továbbá, Biztosabb Jövőért 
Kistérségi Közhasznú Egyesület, amely 28 település Cigány Kisebbségi Önkormányzatainak, roma civil 
szervezeteinek, települési képviselőinek összefogásával jött létre és a hátrányos helyzetű emberek, 
családok támogatását látja el. Végül, de nem utolsó sorban megemlíteném a Boco Szent János Szalézi 
Plébániának a gyermekvédelmi feladatok ellátásában közreműködő tevékenységét, amely szintén 
kiemelendő. Ugyan nem civil szervezet, de a Balassagyarmati Rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos előadásait is megemlítem, mert segíti az iskolákban lévő gyermekek dohányzással, alkohollal 
és kábítószerrel kapcsolatban tartott bűnmegelőzési tárgyú oktatásait. A sportszervezetekkel való 
együttműködésnél ugyan nem emeli ki maga a beszámoló, hogy mely sportszervezetekről van szó, de ők 
is részt vesznek a fiatalok egészségmegőrzési céljainak megvalósításában. Köszönöm, ennyit szerettem 
volna elmondani a nagy nyilvánosság előtt, mert fontosnak tartom, hogy képet kapjunk arról, hogy az 
Önkormányzat milyen erőfeszítést tesz a gyermekek nevelésében és a jólétük valamilyen szinten történő 
fenntartásában. 
 
Csach Gábor polgármester: Köszönjük szépen! Képviselő asszony nem beszélt a Család- és Gyermekjóléti 
Központ és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről, de itt van körünkben Gúth Melinda 
igazgató asszony, aki erről tud beszélni. 
 
Bárányné dr. Balázs Mária: Megkövetem, valóban benne van a beszámolóban, és valóban két fontos 
szereplő az előzőekben felsorolt célok megvalósításában a Család- és Gyermekjóléti Központ és a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat, akinek a szakmai munkájáról szóló beszámoló szintén szerepel a határozati 
javaslatban. Nagyon köszönjük a tevékenységüket, és a civil szervezeteknek is. Köszönöm szépen, 
köszönjük szépen! 
 
Csach Gábor polgármester: Az előterjesztéshez tennék egy pontosítást, mert egy ellentmondásnak látszó 
adatsor szerepel abban, mégpedig a 0-3 éves korosztály és a 4-6 éves korosztálynak a számadatai 
egymással ellentmondásban vannak a születésszámhoz képest. Míg a születésszám KSH adatsorban 
csökkenő tendenciát mutat, addig a 0-3 éves korosztály létszáma növekvőt. Ennek az az oka, hogy a KSH 
születési adatsorban csak azok vannak benne, akik Balassagyarmaton születtek. Azok a gyarmati 
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gyermekek, akik nem Balassagyarmaton szünetek, tehát az anyakönyvezésük az nem Balassagyarmaton 
történt, azok nincsenek benne. Szerencsére az elmúlt három évben ez a létszám emelkedett. A 
korrektséghez hozzátartozik, hogy a COVID 2. és a 3. hullámának volt egy olyan „mellékhatása”, hogy sok 
fiatal, az oltások mellékhatásától való félelmében nem vállalt gyermeket. Ennek köszönhetően az első 
negyedévi születési adatok megint visszahuppantak a 4-5 évvel ezelőtti szintre. Őszintén reméljük, hogy 
ezt majd behozzák a fiatalok, egyelőre demográfiailag azért ezek pozitív fejlemények voltak. 
Győri Jánosnak adom meg a szót. 
 
Győri János: Köszönöm a szót! Egy kérdésem lenne. A gyermekjóléti támogatásoknál, - a kelengyepénznél 
- ha jól tudom, van egy felső határ, amikor a gyermekek után nem jár pénz. Egy kicsit téves az, amit a 
képviselő asszony mondott, hogy: „minden gyermek után”. Nem minden gyermek után, csak azoknál, akik 
az egy főre eső jövedelem meghatározott összegének alatta vannak. Ezt csak azért mondom, mert nekem 
öt unokám született Balassagyarmaton és egyik sem kapott kelengyepénzt, pedig nem voltak olyan magas 
jövedelemben. Köszönöm! 
 
Csach Gábor polgármester: Ha nem mondta volna el azt a fél mondatot, akkor én mondtam volna el, hogy 
mi az a jövedelmi összeg, ami fölött nem jár a kelengyepénz. A ciklus elején emeltük fel, elég magas, tehát 
fogalmazzunk úgy, hogy a normál rászorultsági szint nyolcszorosa. Majdnem minden szociális ellátásnál 
van egy jövedelmi fék, tehát Balassagyarmat a tekintetbe is renitens, hogy a társadalmi szempontból 
igencsak jólétben élő gyermekek nem kapnak – sajnálatosan – támogatást, de ez egészen elenyésző a 
született gyermekek számához képest. 
Gyenes Szilárdnak adom meg a szót  
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen polgármester úr! Elsőként, a témánál maradva nagyon szépen 
köszönöm azt a munkát, amit ebben a vonatkozásban végeznek, és mi a SZAB frakció részéről 
természetesen támogatni fogjuk. Polgármester úrnak csak egy apró megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon 
beégett ez a „baloldal”. Szólni szeretnék, hogy a SZAB képviselőcsoportja ül itt ezen az oldalon. Köszönöm! 
 
Csach Gábor polgármester: Tőlem balra, akkor, fogalmazzunk így. Igazgató asszonynak szeretném 
megköszönni az elmúlt esztendőben végzett munkát, a kollégáinak is kérem, hogy tolmácsolja. Köszönöm 
azt a helytállást, amit a COVID alatt az ellátottak érdekében közösen tettek. Nyilván jegyző asszonynak és 
kollégáinak is köszönjük a helytállást ezen a fronton. Szerencsére Balassagyarmat azon kevés települések 
közé tartozik, ahol a szociális vészhelyzetek viszonylag ritkák, de a környékünkön elég komoly problémák 
is rejlenek. Köszönöm szépen! 
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2021. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
Határidő: 2022. június 05. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
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3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot érintő 

rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson egyeztetést azokkal 

a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi körülményeivel érintettek.  

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 
 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportjainak meghatározására és egyes óvodai csoportokban a maximális létszám túllépésének 
engedélyezésére 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester   

 
Csach Gábor polgármester köszönti Knyazoviczkiné Rutai Gabriella intézményvezetőt. Megkéri, hogy üljön 
a vendégmikrofonhoz, hogy az esetleges kérdéseket meg tudja válaszolni. Megkérdezi, hogy az 
előterjesztést szeretné-e szóban kiegészíteni? Nem. 
Lombos Istvánnak adja meg a szót. 
 
Lombos István: Köszönöm! Kérdésem lenne polgármester úr. A 2-es számú határozati javaslatban az van, 
hogy egy szülő mai napon tett nyilatkozata szerint 29-29 főre változik a beíratandók száma. Milyen szülői 
hozzászólási lehetőség van ebben az ügyben?  
 
Csach Gábor polgármester: Jegyző asszonynak adom meg a szót. 
 
Dr. Varga Andrea jegyző: Köszönöm a szót! Alapból 25 fő lehetne egy csoportban, viszont a Meseerdő 
Tagóvodában mind a két csoport vonatkozásában nagyon nagy volt a túljelentkezés, ezért minden idei 
beiratkozót behívtunk a hivatalba és vázoltuk nekik a helyzetet, vagyis, ha ragaszkodnak ahhoz, hogy abba 
a csoportba kerüljön a gyermek, akkor először is a Képviselő-testületnek fel kell emelni az engedélyezett 
csoportlétszámot, ami maximálisan 30 fő lehet. Ez jelentős többletterhet ró az ott dolgozó kollégákra, 
óvónőkre. Nagyon fontos, hogy emellett viszont van olyan csoportunk a Központi Óvodában, ahol pedig alig 
a fele az egy csoportra eső gyerekek száma, tehát sokkal arányosabban is el lehetne osztani a létszámot, 
így egy-egy gyermekre sokkal nagyobb figyelem jutna. Amikor ezt az anyagot készítettük elő, akkor 
kérdeztük végig az összes szülőt, és volt, aki azonnal azt mondta, hogy mindettől függetlenül ragaszkodik 
a Meseerdő Óvodához. Elmondtuk nekik, hogy a Képviselő-testület dönt arról, hogy felemeljük-e, vagy sem, 
az engedélyezett létszámot. Volt, aki gondolkodott rajta és ma reggel telefonált, hogy inkább egy olyan 
csoportot választana, ahol kevesebb gyermek van és a Központi Óvodát választja a Meseerdő helyett. Egy 
másik szülő pedig a Keresztény Óvodát választotta, így a 30-30 fős igény helyett 29-29 fő lett. Ezért 
javasoljuk azt, hogy az engedélyezett létszámot ne is 30 főre emelje meg a Testület - amit bár megtehetne 
- inkább csak 29 főre, mert ezzel a döntéssel is korlátozzuk a felvehető gyermekek számát. Így is lesz olyan 
csoport a Központi Óvodában, ahol 18-an lesznek és a Meseerdő Tagóvodában - mind a két csoportban - 
pedig 29-en. 
 
Csach Gábor polgármester: Mivel kötelező az óvodai ellátás, ezért bármikor megugorhat bármelyik csoport.  
Ebből a szempontból szerencsés, hogy egy óvodánk van, mert Ipolyszög és Patvarc is egy óvodának 
minősül a balassagyarmati óvodákkal. Tehát, könnyebb jónak is, meg szigorúnak is lenni. Egyelőre inkább 
megpróbálunk minden lehetséges igényt kielégíteni. Ahogy nézitek, az átlaglétszám 23 körül van, tehát 
teljesen rendben van, az óvodai létszám és a csoport működtetési finanszírozás stabil, az elkövetkező 
három évben nincs jelentős gyermekfogyás és reméljük, hogy az idei esztendő valamennyire kikerekedik 
és akkor a négy év múlva esedékes beiratkozás sem fog gondot okozni.  
 
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a Tekergő csoport 
engedélyezett létszámának 29 főre történő módosítását, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen 
szavazattal elfogadott. 
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A Polgármester szavazásra bocsátja az 1. számú, a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési 
évben indítható csoportjainak számáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben   

indítható csoportjainak számáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
XCX. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a fenntartásában működő 
Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely:2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 
200635) a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 

2022/2023. nevelési év 
 Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 4 csoport 

2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 

5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

                          ÖSSZESEN:                20 csoport 

 
2.) A polgármester utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a 2022/2023. nevelési év indításánál és nevelési 

év közben folyamatosan kísérje figyelemmel a csoportlétszámok változását. Amennyiben új gyermek 
felvétele, átvétele miatt a maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben történő engedélyezése 
szükségessé válik, terjessze be az intézmény kérelmét a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: folyamatosan 
Felelős:  Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 

 
3.) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosításokkal megszavazott 2. számú határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

70/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  

a 2022/2023. 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 fenntartásában működő 
Balassagyarmati Központi Óvoda (székhely:2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) 
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alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2022/2023. nevelési évben 
a maximális csoportlétszám túllépését:  

2.) Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét és tegye meg az 
egyéb szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2021/2022. nevelési 

évben a felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a fenntartó által 

engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben az 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: folyamatos 
Felelős:  Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
 
Csach Gábor polgármester: Itt hívom fel minden érintett szülő figyelmét arra, hogy holnap május 31., 16.00 
óráig van mód arra, hogy a szülők jelezzék a nyári szünetben esedékes ügyeleti igényeiket. Kérem, hogy 
ezt igény esetén, minden óvodában tegyék meg, mert az összes óvodának van felújítási-karbantartási nyári 
szünete és olyankor az ügyeleteket más óvodában biztosítják. Ennek bonyolult a megszervezése, időt 
igényel, ráadásul a szabadságokat is ki kell adni. Kérem, tartsák be a határidőket, úgy, hogy legyen idő az 
óvónőknek ezt összeszervezni. Köszönöm szépen!  
 
4.) Előterjesztés a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó előszerződés 

megkötésére      
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  

 
Csach Gábor polgármester: A testületi üléseken korábban már beszéltem arról, hogy kisebb fajta csoda 
alakul ki Balassagyarmaton és környékén. Nemcsak három új fogorvost szereztünk, hanem úgy tűnik, hogy 
egy új háziorvost is, aki Váradi doktornő körzetét töltheti be szeptember 1-jétől, ha a nyár végéig minden 
feltételnek meg tud felelni. Egy fiatal doktornőről van szó, aki ráadásul balassagyarmati, és 
Balassagyarmatra fog visszaköltözni. Tárgyalásban vagyunk másokkal is, az egyik tárgyalás sikeresebb, 
mint a másik, és reméljük, hogy jó hírekkel szolgálhatunk még a nyár folyamán. Elmondhatjuk, hogy eddig 
három fogorvosi körzet és három háziorvosi körzet volt üres Balassagyarmaton és most két hónap leforgása 
alatt ebből négyet be tudunk tölteni. Kevés város tudja ezt elmondani magáról, úgyhogy ez mindenféleképp 
jó hír. Nyilván, ez egy hosszas egyeztetési folyamat elejét jelenti, de reméljük, hogy a fogorvosokhoz 
hasonlóan Dr. Boros Anikó is sikerrel jár. 
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó  

előszerződés megkötéséről 

BALASSAGYARMATI KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2022/2023. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Meseerdő Tagóvoda 
Tekergő 29 fő 

Pillangó 29 fő 

Cseperedő Tagóvoda Hétszínvirág     28 fő 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, 
figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM 
rendeletben foglaltakra, a jelenleg tartósan betöltetlen balassagyarmati 4. számú háziorvosi körzetre 
vonatkozóan – önkormányzati érdekből – a praxisjog megszerzése céljából, a határozat melléklete 
szerinti tartalommal, előszerződést köt Dr. Boros Anikó belgyógyász, nefrológus szakorvossal (orvosi 
bélyegző száma: 71314). 

 
2.) A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy az előszerződésben foglaltak teljesülése esetén Dr. 

Boros Anikó háziorvos-jelölttel, 2022. szeptember 1-jei hatályba lépéssel, határozatlan idejű feladat-
ellátási szerződést köt, melyről tájékoztatja a praxiskezelői jogokat gyakorló Országos Kórházi 
Főigazgatóságot. 

 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (székhely: 2660 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.; törzskönyvi azonosító: 450197) intézményvezetőjét, hogy az 

előszerződésben foglaltaknak megfelelően készítse elő a balassagyarmati 4. számú felnőtt háziorvosi 

körzet jogszerű működéséhez szükséges engedélyek, illetve a finanszírozási szerződés módosítását, 

valamint a feladat-ellátási szerződésben foglalt egyéb szükséges intézkedéseket - beleértve Goldnerné 

Vártok Szilvia (működési nyilvántartási száma: 220169) háziorvosi asszisztens további foglalkoztatását, 

a tárgyi feltételek biztosítását is - tegye meg. 

Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős:  Gaál Dénes intézményvezető 

 
 
Mivel az 5. számú napirend tárgyalására az érintett fogorvosok még nem érkeztek meg, ezért a 
Képviselő-testület ülése a meghívó szerinti 6. számú napirend tárgyalásával folytatódik.  
 
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2021. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására   
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester   

   
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2021. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
72/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2021. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester  

dr. Varga Andrea jegyző 
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7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

Csach Gábor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2022. május 17-én Majdán 
Béla írásban bejelentette, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Balassagyarmati Értéktár Bizottság 
munkájában. A Kulturális Bizottság, a SZAB frakció javaslatára, a hiányzó tag pótlására - egyhangúlag -
Gere József urat javasolja megválasztani. 
 
Egyéb javaslat nem lévén a Polgármester szavazásra bocsátja Gere József személyére vonatkozó 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
73/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmati Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Települési Értéktár 
Bizottság tagjainak sorába – Majdán Béla, 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 20. szám alatti lakos 
lemondása okán, helyére – a döntés meghozatalának napjától számított határozatlan időre, 
megválasztja Gere József, 2660 Balassagyarmat, Jókai út 33. szám alatti lakost.  

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagot a döntésről értesítse és az egyéb 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2022. június 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

 
    
8.) Előterjesztés a Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola, 

Balassagyarmat, Régimalom utca 2. szám alatti, 374/1 hrsz-ú ingatlanon tanműhely építésével 
kapcsolatban indított szabályozási terv módosításáról 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
     

Csach Gábor polgármester: Az egykori ipari iskola Régimalom utcai telephelyének a beépítési százalékra 
vonatkozó, - nyilvánvalóan hibás - adatsorának módosításáról szól az előterjesztés. Azért hogy az 
intézmény minél előbb meg tudja valósítani a tanműhely fejlesztését, a 2,5%-os beépítési százalékot 80%-
ra kívánjuk emelni.  
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola Balassagyarmat, Régimalom 

utca 2. szám alatti, 374/1 hrsz-ú ingatlanon tanműhely építésével  kapcsolatban indított 

szabályozási terv módosításáról 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért - a határozat mellékletében 
foglaltak szerint - a Balassagyarmat, Régimalom utca 2. szám alatt lévő Szondi György Technikum és 
Szakképző Iskola ingatlanára vonatkozó szabályozás módosításával, az intézmény fejlesztésének 
biztosítására. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) 
bekezdés b) pontja alapján az állami főépítészi eljárás szerinti egyeztetési folyamat megindítására. 
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Határidő: 2022. május 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

 
9.) Előterjesztés alapítványok, közalapítványok támogatására     

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

Csach Gábor polgármester: Jogszabály alapján, az alapítványok, közalapítványok támogatásáról, a 
Kulturális Bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület dönthet. A Bizottság egyszer már lefolytatott 
vitáját nem kívánom felülbírálni, ezért javaslom, hogy a Bizottság döntését fogadjuk el. 
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

75/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a 2022. évi kulturális és sporttámogatásokra biztosított összeg terhére történő alapítványi 

támogatások meghatározásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022.(II.20.) önkormányzati rendelet 

7. §. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a Kulturális Bizottság – javaslata alapján a 

Kulturális Pályázatra, valamint a sportrendezvények és a kiemelt sportolók 2022. évi támogatására kiírt 

pályázatokra támogatási igényt benyújtott alapítványokat, közalapítványokat a határozati javaslat 

melléklete szerint támogatja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 

támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.  

Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2022. június 15. 
a szerződések megkötése tekintetében 2022. június 30. 

Felelős:  Csach Gábor polgármester  
 

10.) Előterjesztés a Balassagyarmat (Nyírjes) 8711/1, 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

Csach Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját. Megadja a szót Frankó Viktória képviselőnek. 
 
Frankó Viktória: Köszönöm szépen polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Csak azt szeretném 
mondani, hogy személyes érintettségem miatt a kettes számú határozatnál nem fogok szavazni. Köszönöm 
szépen! 
 
Csach Gábor polgármester: Hajnal Sándornak adom meg a szót. 
 
Hajnal Sándor: Köszönöm! Mint minden ingatlanügyben, ebben is újra el kell mondanunk, hogy az elmúlt 
időszakban bizonyára észrevehető volt az, hogy megpróbáltunk valami általános rendezőelvet kialakítani 
az Önkormányzat által értékesített ingatlanokra vonatkozóan. Nagyjából kialakult az a kép, hogy az ilyen-
olyan kis belterületi ingatlanokat adjuk legalább 2 ezer forint/ m2 áron, ne adjunk el mindent, amit nem 
muszáj eladnunk, inkább próbáljuk meg valamiféle ingatlanfejlesztési tevékenységbe bevonni ezeket a 
területeket. Volt olyan javaslat, ami meghallgatásra került, volt, ami meg nem. Ezzel az üggyel nem akarunk 
foglalkozni, tekintve, hogy ez 2019-ben, még az előző Képviselő-testület által elkezdett, általuk jóváhagyott 
ügy, ami különféle, a következő fordulatokat vette: értékesítés, terület átminősítés, visszavásárlás, újra 
fölajánlás. Szóval, nem akarjuk ezt bonyolítani, de azt azért el kell mondani, hogy a mi meglátásunk szerint 
ezeknek a területeknek nem lehetne alacsonyabb a négyzetméterenkénti vételára, mint 2 ezer forint, azon 
egyszerű oknál fogva, mert 2019-es, 700 Ft + áfa ingatlanár 2022-ben, egy hatalmas ingatlanár-robbanást 
követően nem reális és a terület többszöri átminősítése után más jogszabályok is vonatkoznak rá. Már 
nemcsak 30 négyzetmétert meg nem haladó, mezőgazdasági hasznosításra alkalmas, hanem a telekre 
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akár lakóépület is építhető, szóval alapvetően itt nemcsak övezeti besorolásban, hanem minden tekintetben 
megváltozott a terület. Ezek mind értéknövelő változások voltak, egy értékcsökkentő tényező maradt, ez a 
szennyvízelvezetés és a szennyvízkezelés teljes hiánya, de ez alapvetően a Nyírjes területére teljes 
egészében érvényes. Valójában ezen kellene segíteni, ez lenne az első számú probléma, ami a Nyírjest 
érinti, a nyírjesi fejlesztéssel kapcsolatos kérdéskörökben. A lényeg az, hogy támogatni fogjuk ezt az 
előterjesztést, de arra tekintettel, hogy ez egy régi ügy, és nem akarunk belebonyolódni. Azt is jelezzük, 
hogy a későbbiekben is ellátjuk az ellenzékre háruló feladatokat, amik közül az egyik, hogy a többséggel 
bíró frakciót ellenőriznie kell, őrködni kell a város vagyona fölött, gyakorlatilag sok olyan tevékenységet 
látunk el, ami lehet, hogy látszatra könnyebb, de sokkal gazdaságosabb, egészségesebb, hosszútávon 
kifizetődőbb, ha a nehezebb utat választjuk. Ezt továbbra is ugyanúgy el fogjuk mondani és megpróbáljuk 
a többséget rávenni arra, hogy ne mindig a könnyebb utat válassza, tehát ezzel a jogunkkal élni kívánunk 
ezután is, és ebből eredően mondtam el azt, amit most fontos volt elmondani. Köszönöm! 
 
Csach Gábor polgármester: Köszönjük szépen! Azt hittem, hogy felteszel egy módosító javaslatot is, mert 
semmi akadálya nem lenne. Aztán rájöttél, hogy nemcsak egy hátránya van ennek a teleknek, mert ez a 
telek egy nagyon keskeny telek, már az előző testületnél sem volt átminősítési probléma. Üdülőövezet, ez 
is egy fontos háttér, mert se CSOK, se lakáshitel nem vehető igénybe ezen a területen, és a 15%-os 
beépítés is azt jelenti, hogy egészen minimális, 30-40 négyzetméteres, gazdasági épület, vagy üdülő 
létesíthető rajta. Megkaptuk a DMRV jogerős építési engedélyét, tehát elkészült a Nyírjes hálózat 
fejlesztésének a tervcsomagja, megvan a nyomvonalra vonatkozóan, a 200-as csővezeték tekintetében az 
engedélyes terv, tehát most már csak az kell, hogy a DMRV megvalósítsa a nekünk tett ígéretét 2023 év 
végéig. Ezért, per pillanat vízbekötést sem kap ez az ingatlan, csak akkor, amikor majd a DMRV lesz olyan 
állapotban, hogy ezt a beruházást meg is valósítsa. Tehát, sok hátrány van, és én ezért nem javasoltam 
volna a 2 ezer forintos négyzetméter árat. 
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú, a 
Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
76/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/1 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 ingatlant a megtekintett állapotban, 
BÖRZSÖNY Kulturális és Szabadidő Egyesület (2659 Érsekvadkert, Szent István út 38. szám, 
adószám: 18643367-1-12) részére az alábbi feltételekkel elidegeníti: 
 
a.) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2 + ÁFA, 
b.) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásáig kell megfizetni, ennek megtörténtét a szerződés 

aláírásakor igazolni szükséges, 
c.) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, a közműhálózatra történő csatlakozás költségei 

a vevőt terhelik, 
d.) az adásvételi 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 2022. augusztus hó 31. napjáig 
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: a kiértesítésre 2022. június 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
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A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 2. számú, a 
Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. (Frankó Viktória nem vett részt a 
szavazáson.)  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

77/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 8711/2 hrsz-

ú, 477 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant a megtekintett állapotban, 

Frankó Viktória (sz:) 2660 Balassagyarmat, Szontágh P. u. 1. 4/2 alatti lakos részére az alábbi 

feltételekkel elidegeníti: 

a.) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2 + ÁFA, 
b.) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásáig kell megfizetni, ennek megtörténtét a szerződés 

aláírásakor igazolni szükséges, 
c.) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, a közműhálózatra történő csatlakozás költségei 

a vevőt terhelik, 
d.) az adásvételi 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 2022. augusztus hó 31. napjáig 

megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a kiértesítésre 2022. június 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 
 
Dr. Göndöcs György, Dr. Göndöcs-Kálmán Fanni Sára és Dr. Ashourioun Amir Hossein fogorvosok 
megérkeztek, ezért a Képviselő-testületi ülés a Meghívó szerinti 5. napirendi pont megtárgyalásával 
folytatódik. 
 
 
5.) Előterjesztés a balassagyarmati 1., 3., és 5. számú fogorvosi körzetekhez kapcsolódó 

feladatellátási szerződések megkötésére   
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  

 
Csach Gábor polgármester: Az 1-es, 3-as, 5-ös fogászati körzetekkel kapcsolatos szerződéskötésről szól 
az előterjesztés. Köszöntöm Dr. Göndöcs György doktor urat. Kérdezem, hogy kíván-e valamit elmondani 
a praxisról? 
 
Dr. Göndöcs György fogorvos: Mindenkit szeretettel üdvözlök! Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, illetve a 
lehetőségnek, hogy átvehetjük a fogászati körzeteket. Remélem, hogy mindenkivel fogunk találkozni, és ezt 
nem feltétlenül a rossz értelemben gondolom.  Röviden a terveinkről annyit, hogy szeretnénk egy picit az 
alapellátáson fejleszteni. Mindhárman a Semmelweis Egyetem Szájsebészeti Klinikáján oktatunk. A 
Kórházzal volt arról szó, hogy a szájsebészeti ellátást is valamilyen szinten átvesszük, vagy kiegészítjük. 
Ez még folyamatban van, de magán szájsebészet az egészen biztosan nagyon hamar lesz, és azon is 
tervezünk dolgozni, hogy a Kórházzal meg tudjunk állapodni és az ottani szájsebészetet újra magas szinten 
tudjuk aktiválni.  
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Csach Gábor polgármester: Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy itt versengeni kell, mert szerintem mi 
jobban örülünk annak, hogy Önök itt vannak, mint amennyire Önök örülnek annak, hogy itt lehetnek. 
Remélem, hogy majd az idő múlásával ez kiegyenlítődik. 
Gyenes Szilárdnak adom meg a szót! 
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen a szót polgármester úr! Nagy szeretettel köszöntöm én is az Ifjú 
Orvoscsapatot itt a városban. Ez egy olyan alkalom, amikor kifejezetten meg kell, hogy dicsérjük a 
városvezetést ellenzékként is, annak ellenére, hogy jobban szeretnék nem találkozni a fogorvosi székben 
Önökkel. Jó munkát kívánunk Balassagyarmaton és nagyon örülünk, hogy itt vannak! 
 
Csach Gábor polgármester: Dr. Szabó Gézának adom meg a szót, aki mint „ex” kórházigazgató és, mint a 
megyei kórház igazgatója is jelen van. 
 
Dr. Szabó Géza: Köszönöm szépen a szót polgármester úr! Tisztelettel üdvözlöm a Kollégákat, egyrészt, 
mint Balassagyarmat Város Képviselő-testületének tagja, másrészt, mint megyei főigazgató. Nem tudom, 
hogy mennyire ismerik a korábbi tevékenységet, de kérnélek Benneteket, hogy néhány mondatban 
ismertessétek, hogy milyen beavatkozás-paletta bővítés az, amit terveztek. Véleményem szerint a város 
lakosságának is nagyon hasznos lenne, ha tényleg nagyon röviden beszélnétek erről. Köszönöm! 
 
Dr. Göndöcs György fogorvos: Az alapellátás az, ami beletartozik a TB biztosításba, az a rész nem 
változik, azon nem is tudunk változtatni. De bárkivel beszéltünk azt mondták, hogy a szájsebészeti 
beavatkozásokban hiány van. Hiány van az orvosban is, illetve az ellátási formában is, akár támogatott, 
akár magánúton. Mindenki azt mondta, hogy a legközelebbi szájsebészet, ami elérhető, az vagy 
Salgótarjánban, vagy Vácon van. Amivel ez a paletta - úgymond - bővülni fog, az az lesz, hogy ez ki fog 
terjedni a szájsebészetnek az ambulánsan elvégezhető, összes beavatkozására. Az egyetemen, - mi mint 
ellátók - mi voltunk a láncszemnek a teteje, vagy „a tápláléklánc csúcsa”, tehát az egész országból 
odaküldték az összes olyan esetet, amit máshol nem vállaltak. Nyilván, ha nem kell fekvőosztályos háttér, 
valami miatt, azokat mi nagy biztonsággal megcsináljuk. A határ az lesz, amire úgy ítélünk meg, hogy ez 
nem fér bele, úgy, hogy nincs szájsebészeti háttér fekvő osztállyal. Ide tartoznak a bölcsességfog műtétek, 
olyan fogműtétek, amik olyan fogakat takarnak, amik elakadtak az áttörésben, valami miatt az állcsontban, 
különböző arcüreg záró műtétek, ide tartozik az implantológiai, illetve az implantológia kapcsán az összes 
csontpótló eljárás, amit esetleg bármilyen betegség miatt indokolt, vagy szükséges lenne. 
 
Dr. Szabó Géza: Örömmel hallom és nagyon örülnék annak, ha a Kórház vezetésével meg tudnátok 
egyezni abban a vonatkozásban is, hogy bizonyos baleseti casusokban legalább szakvéleményt adtok a 
további kezelés mikéntjéről, vagy hol létéről. A Balassagyarmati Kórházban a korábbi közös 
tevékenységünk kapcsán megteremtettük annak a feltételét, hogy olyan minőségű CT került be, amely 
háromdimenziós rekonstrukciós képekre is képes. Nem rutinszerű alkalmazásra gondolok, hiszen az 
embernek a tevékenységre fordítható ideje is véges természetesen, de legalább konzulensként nagyon jó 
lenne, ha szerződést tudnátok kötni a Kórházzal és ilyenkor ezek a javaslatok, tanácsok nagyon fontosak 
az ellátásra szoruló beteg szempontjából. Köszönöm szépen és eredményes, sikeres munkát kívánok!  
 
Csach Gábor polgármester: Köszönjük szépen! Csak annyit értettünk ebből, hogy ez utóbbira nem 
szeretnénk kuncsaftok lenni. Megadom a szót Lombos Istvánnak. 
 
Lombos István: Köszönöm a szót polgármester úr! Nekem a hozzászólások miatt lenne javaslatom. A 
megyei főigazgató úr azt gondolom, hogy tud tenni annak érdekében, hogy a doktorok, doktor úrak a 
Kórházzal meg tudjanak egyezni. Járjon közbe ebben az ügyben. Nemcsak, az eddigi Balassagyarmaton 
elvégzett munkája, hanem a tekintélye is hozzájárulhat ahhoz, hogy a város kórházának a vezetése úgy 
álljon hozzá a leendő megállapodáshoz, hogy ez mindenki számára megelégedést jelentsen. Itt nemcsak 
az orvosokkal kell megegyezni, hanem személyi, technikai, infrastrukturális feltételeket is biztosítani kell, 
nem is akármilyet, és ebben itt mindenkinek részt kell venni, azért, hogy itt megfelelő körülmények között 
tudjanak dolgozni, akiket én szívből üdvözlök itt Balassagyarmaton és nagyon örülök, hogy itt vannak. 
Köszönöm! 
 
Csach Gábor polgármester: Személyes érintettség okán megadom a szót Dr. Szabó Géza képviselőnek. 
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Dr. Szabó Géza: Nagyon szépen köszönöm! Igazán tudjátok, hogy nem szeretek feleslegesen szerepelni, 
ez nem az én személyiségemre jellemző, csak akkor szeretek szólni, ha tényleg fontos. Igen, nagyon 
szívesen mondjuk így, próbálom a város megbízásából mediálni ezt a folyamatot, mint mediátor, de a 
munkaszerződést valóban a jelenleg önállóan működő Dr. Kenessey Albert Kórház és felelős vezetése, 
valamint a Kollegák között kell megkötni. Azt viszont tudom, hogy a Kórház vezetése is nagyon pozitívan ál 
hozzá abban a vonatkozásban, hogy az egyébként sikeres járóbeteg-szakellátás fejlesztése 
Balassagyarmaton című pályázatban és abból, annak a forrásaiból, a szájsebészeti tevékenységre egy 
jelentős forrást biztosít. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy a jelenlegi, - remélem nem néztétek meg - 
orvostechnológia az inkább egy balassagyarmati orvostechnológiai múzeum feltételeinek felel meg, 
semmint a modern gyógyítás feltételeinek. Azonban úgy gondolom, hogy a Kórház vezetése, a Ti 
közreműködésetekkel, valamint megyei vezetőként, a hozzájárulásom támogatásával, közösen tudunk érte 
tenni, hogy valóban azt kapja meg Balassagyarmat Lakossága, amit 2022-ben megérdemel pozitív 
értelemben. Köszönöm szépen!  
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú, a 
balassagyarmati 1. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötéséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
78/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 

a balassagyarmati 1. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötésére 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében 
eljárva, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján, figyelemmel a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II 25.) EüM rendeletben 
foglaltakra, a balassagyarmati 1. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan feladatellátási szerződést 
köt a körzethez kapcsolódó praxisjogot megszerző Dr. Göndöcs György fogorvos (orvosi bélyegző 
száma 80317) személyes közreműködésével működő Surgical Experts Kft.-vel (cgj.: 01 09 376143; 
adószám: 28836579-2-41; székhely: 1038 Budapest, Tündérliget utca 4. D. ép. fszt. 4.; ügyvezető: Dr. 
Göndöcs György). 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződést aláírja, a döntésről 
az érintetteket tájékoztassa és az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 2. számú, a 
balassagyarmati 3. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötéséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 3. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötésére 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében 
eljárva, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján, figyelemmel a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben 
foglaltakra, a balassagyarmati 3. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan feladatellátási szerződést 
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köt a körzethez kapcsolódó praxisjogot megszerző Dr. Ashourioun Amir Hossein fogorvos (orvosi 
bélyegző száma: 72789) személyes közreműködésével működő Anker Invest Kft.-vel (cgj.: 01 09 
381429; adószám: 29158676-1-41; székhely: 1038 Budapest, Tündérliget utca 4. D. ép. fszt. 4.; 
ügyvezető: Dr. Göndöcs György). 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződést aláírja, a döntésről 
az érintetteket tájékoztassa és az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 3. számú, a 
balassagyarmati 5. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötéséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a balassagyarmati 5. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötésére 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében 
eljárva, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján, figyelemmel a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben 
foglaltakra, a balassagyarmati 5. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan feladatellátási szerződést 
köt a körzethez kapcsolódó praxisjogot megszerző Dr. Göndöcs-Kálmán Fanni Sára fogorvos (orvosi 
bélyegző száma: 75100) személyes közreműködésével működő Surgical Experts Kft.-vel (cgj.: 01 09 
376143; adószám: 28836579-2-41; székhely: 1038 Budapest, Tündérliget utca 4. D. ép. fszt. 4.; 
ügyvezető: Dr. Göndöcs György). 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződést aláírja, a döntésről 

az érintetteket tájékoztassa és az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 
Csach Gábor polgármester: Köszönöm szépen, hogy megtisztelték testületünket! Remélem a fogorvosi 
székben ritkán fogunk találkozni, jó munkát és jó egészséget kívánok Mindannyijuknak!  
 

11.)  Pályázatok 
a.) Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt 

Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhíváson való részvételre 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  
 

Csach Gábor polgármester: Ez az Interreg Szlovákiai-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt 
alapja, maximum 50 ezer eurós támogatásra vonatkozik. Megadom a szót Lombos István elnök úrnak. 
 
Lombos István: Köszönöm polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság ülésén jegyző asszony részletesen 
tájékoztatta a Bizottságot mind a 2 pályázatról, a lehetőségekről és a várható fejleményekről, ezért mi 
minden további nélkül tudtuk támogatni, és a Képviselő-testület tagjainak is ezt javaslom. 
 
A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pénzügyi 

támogatásra vonatkozó pályázati felhívásról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó 
pályázati felhívás keretében pénzügyi hozzájárulási kérelem kerüljön benyújtásra maximum 50.000 EUR 
értékben. 

 
2.) A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a költségek 15%-át a 2022. 

évi költségvetése terhére. 

3.) 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:  Csach Gábor polgármester 
   

 
b.) Előterjesztés a Visegrádi Alap kis- és nagyösszegű támogatásokra vonatkozó pályázati 

felhíváson való részvételre       
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
82/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 

a Visegrádi Alap kis- és nagyösszegű támogatásokra vonatkozó pályázati felhívásról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Visegrádi Alap kis- és 
nagyösszegű támogatásra vonatkozó pályázati felhívás keretében támogatási kérelem kerüljön 
benyújtásra maximum 50.000 EUR értékben. 

 
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:  Csach Gábor polgármester 

 
 

12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Bercsényi utca 2. szám alatti munkásszálló üzemeltetésére 
vonatkozó pályázat eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester     

 
Csach Gábor polgármester: A munkásszálló működtetése, illetve az üzemeltetésére vonatkozó pályázat 
nyerteséről szóló döntés meghozatala, a mai ülés harmadik legfontosabb döntése. A Gamma-Modul Kft. 
kecskeméti pályázóval szemben, egy szécsényi vállalkozás,- melynek bár a székhelye Budapesten van - a 
Deversorium Kft nyert. További két érdeklődő is volt, de végül nem tettek ajánlatot. A nyílt pályázati eljárás 
keretében röviden elmondhatom, hogy a kiírás alapján 70%-ban Balassagyarmaton, helyben iparűzési adót 
fizető termelőüzem számára kell biztosítani a helyet, bruttó 3.429 Ft/éjszaka áron, illetve a tulajdonos 
önkormányzat felé fizetendő éves bruttó bérleti díj pedig 9.906.000 forint. Ezekkel az összegekkel nyerte 
meg a pályázatot az ajánlattevő. A bérlő feladata lesz, hogy a szükséges engedélyeket beszerezze, és 
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nyilvánvalóan lesz arra mód, hogy az esetleg szükséges fejlesztéseket - a rendelet alapján - a bérleti díjba 
be lehessen számítani. Felmerült kérdésként, hogy valamiféle vis major helyzet esetén a meglóduló 
energiaárak tekintetében is partnerek leszünk-e abban, hogy az a bérleti díj terhére elszámolható lehessen, 
a szerződésben rögzített logika alapján. 

 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
83/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Bercsényi utca 2. szám alatti munkásszálló üzemeltetésére vonatkozó pályázat 
eredményének megállapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Bercsényi utca 2. 

szám alatti munkásszálló üzemeltetésére vonatkozóan kiírt pályázat nyerteseként a Deversorium Kft.-t 

(1141 Budapest, Szugló utca 82.), második helyezettjeként a Gamma-Modul Kft.-t (6000 Kecskemét 

Hrsz:0636/5) hirdeti ki. 

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

Határidő: 2022. június 30. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
 
Csach Gábor polgármester: Azt hiszem a MAHLE nagyon örül ennek a döntésnek, és mivel a MAHLE a 
legnagyobb adófizetőnk így mi is örülünk neki. 

 
 

13.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 2021. évi 
működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük elfogadásáról 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester    

 
Csach Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját. Gyenes Szilárdnak adja meg a szót. 
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester úr! Már a bizottsági 
szavazásoknál is eltérő volt a vélemény, ahogy ismertette is. Itt is szeretnénk elmondani, hogy 
természetesen a Palócország Fővárosáért Alapítvány beszámolójával, munkájával egyetértünk, de a 
Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvánnyal nem. Szeretnénk jelezni, hogy korábban 
ígéretet tett polgármester úr arra, hogy ennek az alapítványnak a működését is felül fogjuk vizsgálni, mert 
nem tölti be korrekten a feladatát. Gyakorlatilag azt el kell mondanom a balassagyarmati Embereknek is, 
hogy azt a fajta kapcsolatteremtésre, kohézióra és korrekt tájékoztatásra vonatkozó feladatot messze nem 
tölti be, mivel például a Gyarmati Újságot finanszírozza. Azt gondolom, hogy egy kuratóriumnak a tartalom 
tekintetében is felelőssége van, nemcsak formai kérdésekben, tehát ezt nem fogjuk tudni támogatni és 
kérjük tisztelettel polgármester urat, hogy abbéli korábbi ígéretének tegyen eleget, hogy ezt az alapítványt 
felfrissítjük és működőképessé tesszük. Köszönöm szépen! 
 
Csach Gábor polgármester: Az ígéretem korábban arról szólt, hogy a lemondások miatt lecsökkent 
létszámú kuratóriumi tagságot kell majd feltölteni, vagy egy döntést hozni annak csökkentéséről. Azt jelzem, 
hogy a sajtótörvény nem engedi, hogy a kuratórium tartalmi kérdésekben, egy szerkesztőségben bármibe 
beleszóljon, mert én is sokat változtatnék sok minden, de még én sem tehetem meg.  Természetesen 
nyáron ezt is szeretnénk végiggondolni, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Pannónia Motorkerékpár 
Múzeumra, amelyet szintén az Alapítvány működtet, ez a kritika nem vonatkozik, hiszen ott úgy gondolom, 
hogy minden kritika felett álló nagyszerű munkát végez Szakács úr. Gyenes Szilárdnak adom meg a szót.  
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen a kiegészítést! Természetesen a Pannónia Motorkerékpár Múzeummal 
kapcsolatos tevékenységre ez nem vonatkozik. Mi mindannyian támogattuk, sőt még kértük is annakidején, 
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hogy azt az épületet megkaphassák, mert nagyon tisztelem a munkájukat. Azzal is egyetértek polgármester 
úr, hogy konkrét cikkek tartalmába nem szólhat bele a Kuratórium, de abba igenis, hogy összességében az 
a tevékenység, amit támogat, az a saját céljaival összességében ellentétes, vagy pedig nem. Márpedig a 
sajtó vonatkozásban ez egyértelműen több ponton ellentétes. Abban azt gondolom, hogy általános jelleggel 
nemcsak, hogy lehetősége, hanem kötelessége is, hogy felemelje a szavát vagy tegyenek valamit. Amikor 
pedig majd a tagok pótlására kerül sor, ha egyáltalán egyébként indokolt ez a fajta működési modell 
fenntartása, akkor azt szeretnénk, hogy a SZAB is delegálhasson a Kuratóriumba tagokat. Köszönöm 
szépen! 
 
A Polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú,  a  „Balassagyarmat és 
Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen és 5 nem szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
84/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 

a „Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági 
jelentésének elfogadásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balassagyarmat és Térsége 

Fejlesztéséért” Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét 

értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és 

közhasznúsági melléklet közzétételéről. 

Határidő: 2022. május 31. 
Felelős:  dr Varga Andrea jegyző 

 
 

Csach Gábor polgármester: Szavazzunk a város parkosításáért is részben felelős "Palócország 
Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról! 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

85/2022.(V.30.)   h a t á r o z a t a 
a "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

elfogadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99" 

Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét 

értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és 
közhasznúsági melléklet közzétételéről. 

 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős:  dr Varga Andrea jegyző 
 
 
 
A Polgármester a napirendek tárgyalását követően elmondja, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében 
folytatja a napirendek tárgyalását, melynek anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Polgármester Megköszöni a jelenlévőknek a megjelenést, majd elköszön a Városi Televízió nézőitől. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
   polgármester            jegyző 


