Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember
14-én 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László,
Dr. Horváth László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László,
Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Magyaros Tamás beruházási irodavezető
Novák Nikoletta tanácsos
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja az
ülés határozatképességét, 12 főből 11 fő van jelen (Orosz Bernadett képviselő távolmaradását előre
jelezte) és megnyitja azt.
Javasolnám napirendre venni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e módosító javaslat
A polgármester javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja az „Előterjesztés az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására”
napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási,
energetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzése” hirdetmény közzétételével induló, nyílt
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

évi

1.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Köszönti Kiss-Mohai Orsolya pályázót.
Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a pályázati anyagában leírtakon túl?
Kiss-Mohai Orsolya: Nem, köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester felkéri Zolnyánszki Zsoltot, az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Zolnyánszki Zsolt: A Bizottság 7 tagja közül 4-en voltak jelen a napirendi pont tárgyalásánál, és
egyhangú 4 igen szavazattal támogatják a határozati javaslatot.
Lombos István: A pályázati anyagában szerepel, hogy GYES-en van. Megszakítaná a GYES-t, ha
támogatja a Képviselő-testület a pályázatát?
Kiss-Mohai Orsolya: Igen, ez nem sok idő, 5-6 hétről lenne szó, amivel előbb kellene visszamennem. A
szabadságom kivételével körülbelül 3 hónapot jelentene.
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztésben van egy javaslat a bérre vonatkozóan. Ez elfogadható
számodra?
Kiss-Mohai Orsolya: Igen, természetesen.
Medvácz Lajos polgármester: Régóta ismerjük a pályázót, köszönjük, hogy megtisztelte az
önkormányzatot pályázatával.
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2012.(IX.14.) h a tá r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 10. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) alapján Kiss-Mohai Orsolyát 2013. január 1-től öt évre – 2017. december 31.
napjáig megbízza a Madách Imre Városi Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói feladatainak
ellátásával.

2.

A Képviselő-testület Kiss-Mohai Orsolya igazgató illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
• Garantált illetménye a Kjt. 61. § (1) bek. g. pontja alapján (G-7) 155.300.-Ft
• Magasabb vezetői pótléka a Kjt. 70. § (2-3) bek. és a
Vhr. 3. sz. mellékletének 3.1.12 pontja alapján a hatályos
pótlékalap 225%-a, azaz:
45.000.-Ft
Mindösszesen:

3.

200.300.-Ft

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester: Gratulálok a kinevezéshez, és sok sikert kívánok a munkához!
2.) Előterjesztés a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épülete felújítási,
energetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzése” hirdetmény közzétételével induló, nyílt
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés,
hozzászólás a napirendi pont tekintetében. Felkéri Pulay Lászlót, a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság véleményét.
Pulay László: A Bizottság 5 tagja közül 4 tag volt jelen a napirendi pont tárgyalásánál, és egyhangú 4
igen szavazattal támogatták.
Medvácz Lajos polgármester egyéb kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2012.(IX.14.) h a t á r o z a t a
a „balassagyarmati Oktatási, Művelődési Központ és Könyvtár épületének felújítási, energetikai
korszerűsítési munkáinak elvégzésére vonatkozó hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az összegzésben foglalt tartalommal
elfogadja a „balassagyarmati Oktatási, Művelődés Központ és Könyvtár épületének felújítási,
energetikai korszerűsítési munkáinak elvégzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményét.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 14
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

3.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2012.(IX.14.) h a t á r o z a t a
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról,
és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
702.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 357.943 ezer forint összegű működési célú
hiánnyal fogadta el. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 282.460
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ ( 1 ) bekezdés
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. szeptember 17.

Medvácz Lajos polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja.

K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

