
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5. számú  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március hó 30. 

napján 13,00 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Huszár Péter, Lombos 

István, Reznicsek Ferencné, Orosz Bernadett és Zolnyánszki Zsolt képviselők.  
                            
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                                           Dr. Varga Andrea aljegyző  
    Mega György osztályvezető 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a Hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés 
határozatképességét (12 főből 7 fő van jelen) és azt megnyitja. Elmondja, hogy az előterjesztés 
megtárgyalásának sürgőssége miatt az ülés összehívására telefonon került sor. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat? 
 
Módosító javaslat nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Budapest Bank részvénycsomag 

elidegenítéséről  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének 
módosításáról  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Budapest Bank részvénycsomag 

elidegenítéséről  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Mega György osztályvezető: A GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCING CORPORATION tavaly 
decemberben vételi ajánlatot tett, minden egyes tulajdonosnak küldtek ki felhívást. Sajnálatos módon 
a mi önkormányzatunk ezt nem kapta meg, de ugyanígy Ipolyszögre sem érkezett meg. Most 1 
hónapos határidőre hirdették meg a vételt a kisebbségi tulajdonosoktól. Sokan visszajeleztek, az 
ajánlatszerzési időszak lezárulta után 99.84 %-os tulajdoni hányadba kerültek. Kiszorítási eljárás 
során érvénytelenítették az összes többi részvényt és törölték, ugyanakkor az ellenértéket letétbe 
helyezték azzal, hogy az összes kisebbségi tulajdonostól visszavásárolják a jelzett áron a 
részvényeket. . 
Arról szól a határozati javaslat, hogy nyilatkoznunk kell arra vonatkozóan, ez a vételár megfelel-e. 5 év 
áll rendelkezésre, hogy ezt a vételi árat átvegyük. 22 millió forintról van szó. Azért sürgős a dolog, 
mert március 30-ig még az OTP Bankon keresztül lehet az ügyet intézni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nagyon profánul fogalmazva 3 millió forint helyett 22 millió forint áll a 
házhoz, ennyi a történet. Azt gondolom, ez elég komoly pénzösszeg, ezen nem szabad tovább 
gondolkoznunk, én azt gondolom vágjunk bele.  



Mega György osztályvezető: Korábban a Testület már többször döntött a részvénycsomag 
eladásáról, miszerint a névérték 180 %-án vagy a fölött elidegeníthető, de az eladás nem valósult 
meg. Néhány alkalommal osztalék kb. 2 millió Ft összegben került kifizetésre. Külső érdeklődés 
egyáltalán nem volt. 
 
Lombos István: Sem a részvénypiacon, sem a tőzsdén nincs olyan cég, amelyik így tudná 
megvásárolni ezt a részvénycsomagot. A mostani gazdasági helyzetben ezt az ajánlatot nem lehet 
kihagyni. Javaslom, fogadjuk el a határozati javaslatot. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2012.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
az önkormányzat tulajdonában lévő Budapest Bank részvénycsomag elidegenítéséről  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a GE CAPITAL 

INTERNATIONAL FINANCING CORPORATION (székhelye: c/o General Electric Capital 
Corporation, 335 Madison Avenue, 12 Floor, New York, NY, 10017, Amerikai Egyesült Államok) 
vételi ajánlatát – 6.820 Ft vételér 1.000 Ft névértékű törzsrészvényre – az önkormányzat 
tulajdonában lévő 3.230.000 Ft névértékű Budapest Bank részvénycsomagra. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érvénytelenített és törölt részvények 
ellenértékének kifizetése érdekében szükséges nyilatkozatok kiadására és a szükséges teendők 
ellátására 
Határidő: a nyilatkozatok leadására: 2012. március 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének 

módosításáról  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Dr. Varga Andrea aljegyző: Arról szól a határozati javaslat, hogy a Közbeszerzések Tanácsának 
ajánlása alapján a 2012. évi közbeszerződési tervből a közbeszerzések becsült értékének 
meghatározására vonatkozó oszlopot töröljük, mert nem érvényesül a cégeknél a 
versenysemlegesség. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott.   
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2012.(III.30.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének 

módosításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzések Tanácsa 
ajánlása alapján a 2012. évi közbeszerzési tervét oly módon módosítja, hogy abból a 
közbeszerzések becsült értékének meghatározására vonatkozó oszlopot törli. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. március 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester megköszönve a Testületnek a munkát, 13 óra 25 perckor az ülést 
bezárja. 

K.m.f. 
 
 

 /: Medvácz Lajos :/ /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
      polgármester            jegyző 


