Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október hó 13.
napján 16,00 órától tartott a l a k u l ó üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor, Dr. Csekey László, Fábián
Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Serfőző Bernadett, Reznicsek
Ferencné, Siket Béla, Szabó Péter és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Magyaros Tamás osztályvezető
Moór Mátyás osztályvezető
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Palik Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke
(A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 30. §. alapján az ülést a
polgármester eskütételéig a Képviselő-testület legidősebb tagja Pulay László képviselő, mint
korelnök vezeti.)
Pulay László korelnök: Felkéri a jelenlévőket, hogy állva, közösen énekeljék el a Himnuszt. A
korelnök köszönti az alakuló ülésen megjelent vendégeket, Medvácz Lajos megválasztott
polgármester urat, a képviselő-testület megválasztott tagjait, Palik Ferenc urat, a Helyi
Választási Bizottság elnökét és a HVB tagjait, Dr. Tőzsér Zsolt jegyző urat, Dr. Varga Andrea
aljegyzőt, köszönti az intézményvezetőket, a Városi Televízió nézőit és minden kedves
vendéget.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, minden megválasztott
képviselő jelen van.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 32.§-a alapján a polgármester tagja a
képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése
szempontjából települési képviselőnek tekintendő, így Balassagyarmaton 12 fős képviselőtestület működik.

Elsőként a mai ülés napirendjének megállapítására kerül sor. Minden megválasztott képviselő
írásban megkapta a napirendet. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, van-e egyéb
napirendi javaslat.
Mivel nem érkezett módosító javaslat a napirendhez, szavazásra bocsátja a napirendet, melyet
a képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választásokról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
2.) A 2010. október 3-i helyhatósági választások eredményének ismertetése
Előterjesztő: Palik Ferenc HVB Elnök (szóbeli előterjesztés)
3.) A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele és a megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Pulay László korelnök
4.) Medvácz Lajos polgármester eskütétele és megbízólevelének átadása
Előterjesztő: Pulay László korelnök
5.) a.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármestere illetményének megállapítására
b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármestere költségátalányának megállapítására
Előterjesztő: Pulay László korelnök
6.) Polgármesteri program ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterének megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) a.)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban
álló alpolgármestere illetményének megállapítására
b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban
álló alpolgármester költségátalányának megállapítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai
tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 40/2006.(XI.30.)
rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(II.28.)
számú önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés a polgármester által alapítványokban betöltött tisztségek viseléséhez történő
hozzájárulásra
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
13.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon,
valamint
Balassagyarmat
Város
Alpolgármestere
mobiltelefon
használatának
engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
14.) Tájékoztató az alakuló ülést követő 6 hónapon belül elvégzendő kötelező feladatokról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester (szóbeli előterjesztés)
1.) Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választásokról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző megtartja tájékoztatóját a 2010. évi önkormányzati választásokról,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.) A 2010. október 3-i helyhatósági választások eredményének ismertetése
Előterjesztő: Palik Ferenc HVB Elnök (szóbeli előterjesztés)
Palik Ferenc a Helyi Választási Bizottság Elnöke megtartja tájékoztatóját. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele és a megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Pulay László korelnök
Pulay László korelnök: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (1)
bekezdése alapján a megválasztott képviselő az alakuló ülésen esküt tesz. Kérem, hogy az
eskütételhez valamennyien álljunk fel.
Felkérem Jagyutt Péter urat, városunk tavaly megválasztott díszpolgárát, hogy vegye ki az
esküt. Kérem képviselőtársaimat, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani.
(Jagyutt Péter felolvassa az eskü szövegét, majd mindenki helyet foglal.)
Pulay László korelnök: Felkérem Palik Ferenc urat a megbízólevelek átadására.
(Palik Ferenc a képviselők részére egyenként átadja a megbízóleveleket.)
4.) Medvácz Lajos polgármester eskütétele és megbízólevelének átadása
Előterjesztő: Pulay László korelnök
Pulay László korelnök: Tisztelt képviselő-testület! A polgármester eskütétele és
megbízólevelének átadása következik. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
32.§-a szerint a megválasztott polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz.
Kérem, hogy az eskütétel idejére álljunk fel. Felkérem Jagyutt Péter urat, városunk díszpolgárát,
hogy vegye ki az esküt, majd ezt követően Palik Ferenc urat a megbízólevél átadására.
(Jagyutt Péter felolvassa az eskü szövegét, majd ezt követően Palik Ferenc HVB elnök átadja a
polgármester részére a megbízólevelet. Gratulációk, majd mindenki helyet foglal.)

5.) a.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármestere illetményének megállapítására
Előterjesztő: Pulay László korelnök
Pulay László korelnök:
Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégeink!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint a képviselő-testület a polgármester
illetményéről és költségátalányának megállapításáról az alakuló ülésen dönt.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Röviden ismerteti a vonatkozó jogszabályt.
Medvácz Lajos polgármester: Az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel bejelenti
személyes érintettségét, illetve hogy a döntéshozatalban nem vesz részt.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal Medvácz Lajos polgármestert a
döntéshozatalból kizárja.
Pulay László korelnök kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
MEDVÁCZ LAJOS polgármester illetményének megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 3. §. (1) - (2) kezdésében foglaltak alapján MEDVÁCZ LAJOS
polgármester illetményét 2010. október hó 3. napjától bruttó 526.500.-Ft/hó összegben
állapítja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
5/b.)Előterjesztés
Balassagyarmat
megállapítására
Előterjesztő: Pulay László korelnök

Város

Polgármestere

költségátalányának

Pulay László korelnök: Ismerteti a polgármester költségátalányának megállapítására vonatkozó
előterjesztést és határozati javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester: Az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel bejelenti
személyes érintettségét, illetve hogy a döntéshozatalban nem vesz részt.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal Medvácz Lajos polgármestert a
döntéshozatalból kizárja.

Pulay László korelnök kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
MEDVÁCZ LAJOS polgármester költségátalányának megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 18. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján MEDVÁCZ LAJOS
polgármester költségátalányát 2010. október 3. napjától illetménye 30 %-ában, azaz
157.950.-Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Pulay László korelnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az eskü letételével Balassagyarmat város újonnan megválasztott polgármestere hivatalba lépett.
Munkájához a magam és a város egész közössége nevében sok sikert, erőt és egészséget
kívánok. Az ülés vezetését átadom a polgármesternek.
Medvácz Lajos polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Hölgyeim és Uraim!
Megköszönöm Pulay László korelnök úrnak az ülés vezetését és közreműködését.
A 6. napirendi ponttal folytatjuk munkánkat.
6.) Polgármesteri program ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti programját célkitűzéseit (az írásos anyag a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban
álló alpolgármesterének megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést és tájékoztatja a Képviselőtestületet,
hogy az SZMSZ 32. §. (2) bekezdése alapján az alpolgármester megválasztására titkos
szavazással kerül sor.
A 32. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt
arról, hogy gépi titkos szavazással vagy urnás szavazással történik-e a szavazás.
A polgármester szavazásra bocsátja a gépi titkos szavazásra vonatkozó javaslatát, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

Medvácz Lajos polgármester: Csach Gábort javaslom alpolgármesternek. Kérem a Képviselőtestületet támogassa a jelöltet.
Csach Gábor alpolgármester-jelölt az SZMSZ 31. §. (2) bekezdése alapján bejelenti, hogy
személyes érintettség okán a döntéshozatalban nem vesz részt és az SZMSZ 21. §. (1)
bekezdés a.) pontja alapján a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárul.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal Csach Gábor alpolgármester-jelöltet a
döntéshozatalból kizárja.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az alpolgármester
megválasztására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterének megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján Balassagyarmat
Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterévé
CSACH GÁBOR
2660 Balassagyarmat, Viola u. 9/a. szám alatti lakos képviselőt választja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint a Képviselőtestület Csach Gábort választotta meg alpolgármesternek. Munkájához sok sikert kíván.
Csach Gábor megválasztását követően alpolgármesteri minőségében esküt tesz a képviselőtestület előtt. (A polgármester felolvassa az eskü szövegét.)
8.) a.)

Előterjesztés
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata
foglalkoztatási
jogviszonyban álló alpolgármestere illetményének megállapítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az alpolgármester illetményének megállapítására
vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot.
Csach Gábor alpolgármester az SZMSZ 31. §. (2) bekezdése alapján bejelenti, hogy
személyes érintettség okán a döntéshozatalban nem vesz részt.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal Csach Gábor alpolgármestert a
döntéshozatalból kizárja.

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az alpolgármester
illetményének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármestere
illetményének megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 3. §. (2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján Csach Gábor
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2010. október 13. napjától
bruttó 480.000.-Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
8/b.)Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata foglalkoztatási jogviszonyban
álló alpolgármester költségátalányának megállapítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az alpolgármester költségátalányának megállapítására
vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot.
Csach Gábor alpolgármester az SZMSZ 31. §. (2) bekezdése alapján bejelenti, hogy
személyes érintettség okán a döntéshozatalban nem vesz részt.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal Csach Gábor alpolgármestert a
döntéshozatalból kizárja.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az alpolgármester
költségátalányának megállapítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Csach Gábor alpolgármester költségátalányának
megállapításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 18. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján Csach Gábor alpolgármester
költségátalányát 2010. október 13. napjától illetményének 20 %-ában, bruttó 96.000.- Ftban állapítja meg.

2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város
bizottságai tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést és tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy az SZMSZ 45. § (2) bekezdése alapján a bizottságok elnökeinek és tagjainak
megválasztása nyílt szavazással, minősített többséggel történik.
Elmondja, hogy a javasolt személyek hozzájárultak, hogy a napirend tárgyalására nyilvános ülés
keretében kerüljön sor, illetve nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén a megbízatást vállalják.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Ismerteti a szavazás szabályait. Elmondja, hogy a minősített többség
azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata szükséges a
döntéshez. Ez azt jelenti, hogy a 12 fős testületből legalább 7 fő igen szavazatára szükség van.
Medvácz Lajos polgármester: Írásban az ülés előtt megkaptam az MSZP módosító javaslatait a
külső bizottsági tagokra, kérem, hogy ezek itt az ülésen módosító javaslatként hangozzanak el.
Lombos István: Módosító javaslatként az Egészségügyi és Szociális Bizottság külső tagjának
javaslom Baranyi Jánost Jónás Gábor (Pikuli) helyett. A Gazdasági, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság külső tagjaként javaslom Szedlák Sándort Márton István helyett, az
Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság külső tagjaként javaslom Fenyőházi-Nagy
Andreát Tornyos Márton helyett.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Javaslom a testületnek, hogy név szerint szavazzon a jelöltekről, a
módosításként elhangzott jelöltekkel kibővítve.
Medvácz Lajos polgármester: Először az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztására kerül sor. Javaslom a határozati javaslat szerinti személyek
megválasztását.
A polgármester szavazásra bocsátja Lombos István módosító javaslatát, mely szerint a
Bizottság külső tagja Baranyi János legyen Jónás Gábor (Pikuli) helyett, melyet a Képviselőtestület 3 igen és 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett n e m fogadott el.
A polgármester szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
10 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és
Szociális Bizottság
Elnökének:
tagjainak:

DR. CSEKEY LÁSZLÓ képviselőt,
FÁBIÁN GÁBOR

REZNICSEK FERENCNÉ
SZABÓ PÉTER képviselőket
Külső tagnak:

DR. ÁDÁM GYÖRGY-öt
JÓNÁS GÁBOR (Pikuli)-t
KAMARÁS SÁNDOR-t választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester: Másodikként a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról döntünk.
A polgármester szavazásra bocsátja Lombos István módosító javaslatát, mely szerint a
Bizottság külső tagja Szedlák Sándor legyen Márton István helyett, melyet a Képviselő-testület 2
igen és 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett n e m fogadott el.
A polgármester szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
10 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Elnökének:
tagjainak:

külső tagnak:

a

Gazdasági,

HUSZÁR PÉTER képviselőt,
SERFŐZŐ BERNADETT
SIKET BÉLA
SZABÓ PÉTER képviselőket
FÉNYES BALÁZS-T
MÁRTON ISTVÁN-t
SINÁGEL JÓZSEF-et választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester: Következik a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

melyet a Képviselő-testület

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat
Bizottság
Elnökének:
tagjainak:
Külső tagnak:

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési
PULAY LÁSZLÓ képviselőt,
DR. CSEKEY LÁSZLÓ
HUSZÁR PÉTER képviselőket,
BÁRÁNYNÉ DR. BALÁZS MÁRIA-t
POLONKAI ERZSÉBET-et választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester: A következőkben az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról döntünk.
A polgármester szavazásra bocsátja Lombos István módosító javaslatát, mely szerint a
Bizottság külső tagja Fenyőházi-Nagy Andrea legyen Tornyos Márton helyett, melyet a
Képviselő-testület 3 igen és 6 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett n e m fogadott el.
A polgármester szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
10 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági,
Sport és Művelődési Bizottság
Elnökének:
ZOLNYÁNSZKI ZSOLT képviselőt,
tagjainak:
FÁBIÁN GÁBOR
SERFŐZŐ BERNADETT
SIKET BÉLA képviselőket,
Külső tagnak:

DR. CZIMBALMOS ISTVÁN-t
TORNYOS MÁRTON-t
VARGA LÁSZLÓNÉ-T választja meg.

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

Medvácz Lajos polgármester: Következik a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
Elnökének:
tagjainak:
Külső tagnak:

LOMBOS ISTVÁN képviselőt,
REZNICSEK FERENCNÉ
ZOLNYÁNSZKI ZSOLT képviselőket,
HERCZEG HAJNALKÁ-t
PALIK FERENC-et választja meg.

1.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Lombos István: Napirend után pár mondatot szeretnék még szólni. El kell mondanom, hogy 13
külsős tagot választottunk ma. Mi (az MSZP) maximum 3 külső bizottsági tagot szerettünk volna
delegálni. Sajnos kész tények elé lettünk állítva. Elvártuk volna, hogy az előterjesztés
elkészítése előtt történjen egyeztetés ez ügyben, hogy a határozati javaslat szerepeljenek az
általunk delegált személyek. Módosító javaslatom során csak rögtönöztem, van olyan személy
– aki helyett javasoltam –, akit nem is ismerek.
Nagyon szépen hangzott Polgármester Úr programjának ismertetésekor, hogy a más nézeteket
vallókkal együttműködésre törekszik, hát mi most ennek semmi jelét nem tapasztaltuk, sajnos.
Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Most a megjelent, nem képviselő bizottsági tagok eskütételére
kerül sor (polgármester felolvassa az eskü szövegét.)
Munkájukhoz sok sikert kíván.
10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló
40/2006.(XI.30.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen
szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2010.(X.14.)
önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési
képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól szóló
40/2006.(XI.30.) rendeletének módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2003.(II.28.) számú önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2010.(X.14.)
önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2003.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
12.) Előterjesztés a polgármester által alapítványokban betöltött tisztségek viseléséhez
történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést, majd hozzászólás hiányában
szavazásra bocsátja a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány kuratórium elnöki tisztség
betöltéséhez történő hozzájárulásról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Medvácz Lajos polgármester Horváth Endre Kiadványi Alapítvány kuratórium elnöki
tisztség betöltéséhez történő hozzájárulásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) bekezdés b.) bd./ alpontja alapján hozzájárul, hogy
Medvácz Lajos polgármester a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány kuratórium
munkájában, mint kuratóriumi elnök részt vegyen.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az alapítvány képviselőjét értesítse
a szükséges intézkedések megtétele miatt.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Mohácsy József Alapítvány kuratórium
elnöki tisztség betöltéséhez történő hozzájárulásról szóló határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Medvácz Lajos polgármester Mohácsy József Alapítvány kuratórium elnöki tisztség
betöltéséhez történő hozzájárulásról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) bekezdés b.) bd./ alpontja
alapján hozzájárul, hogy Medvácz Lajos polgármester a Mohácsy József Alapítvány
kuratórium munkájában, mint kuratóriumi elnök részt vegyen.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az alapítvány képviselőjét
értesítse a szükséges intézkedések megtétele miatt.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Kertész István Alapítvány kuratórium
tagsági tisztség betöltéséhez történő hozzájárulásról szóló határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Medvácz Lajos polgármester
Kertész István Alapítvány kuratórium tagsági tisztség betöltéséhez történő
hozzájárulásról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) bekezdés b.) bd./ alpontja
alapján hozzájárul, hogy Medvácz Lajos polgármester a Kertész István Alapítvány
kuratórium munkájában, mint kuratóriumi tag részt vegyen.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az alapítvány képviselőjét
értesítse a szükséges intézkedések megtétele miatt.
Határidő: 2010. október 25.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megérkező Balla Mihály országgyűlési képviselő urat.
13.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon,
valamint Balassagyarmat Város Alpolgármestere mobiltelefon használatának
engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. (Medvácz Lajos
polgármester nem szavazott.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2010.(X.13.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon, valamint
Balassagyarmat Város Alpolgármestere mobiltelefon használatának engedélyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medvácz Lajos polgármester
megbízatásának időtartamára egy hivatali személygépkocsit bocsát rendelkezésre,
személyes használtra. A Képviselő – testület engedélyezi a gépkocsi belföldi és külföldi
hivatalos úton történő, valamint magáncélú használatát is.
2.) A Képviselő – testület a polgármester és az alpolgármester megbízatásának időtartamára
egy – egy mobiltelefont bocsát rendelkezésükre, melyek előfizetői díját, közterheit,
költségeit a költségvetéséből biztosítja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
14.) Tájékoztató az alakuló ülést követő 6 hónapon belül elvégzendő kötelező feladatokról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester (szóbeli előterjesztés)
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az alakuló ülést követő 6
hónapon belül milyen felülvizsgálati kötelezettség terheli a Képviselő-testületet. (Írásos anyag a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy állva, közösen énekeljék el a SZÓZATOT.
17 óra 30 perckor elköszön a Városi Televízió nézőitől és bezárja az ülést.

K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

