
 

 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
19. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december hó 12. 
napján 9,00 órától tartott rendkívüli üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fábián Gábor, Dr. 

Horváth László, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Orosz Bernadett, Siket Béla 
és Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
  Dr. Varga Andrea aljegyző 
  Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
  Magyaros Tamás irodavezető 
  Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a Hivatal dolgozóit, Megállapítja az ülés 
határozatképességét (12 főből 10 fő van jelen, Dr. Csekey László és Huszár Péter távolmaradását 
előre jelezte) és azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek módosító javaslata? 
 
Módosító javaslat nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási pályázat benyújtásához való hozzájárulásra   

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a PPP konstrukcióban létrejött tornacsarnokhoz kapcsolódó szolgáltatási szerződés 
megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés köznevelési intézmények 2013. január 1. napjától való működtetésére, ellátására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
N a p i r e n d: 

 

1.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási pályázat benyújtásához való hozzájárulásra   
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztést tárgyalta bizottság? 
 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, egyhangú 5 igen szavazattal 
támogatta a határozati javaslat elfogadását. 



 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan?  
 
Dr. Horváth László: Milyen összegről van szó? 
 
Medvácz Lajos polgármester: 50-60 mFt-os összegről van szó, ez egy 100 %-os támogatottságú 
pályázat. 
 
Horváth László: Nagyon jó megoldás, csak üdvözölni tudom. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.        
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

252/2012.(XII.12.)  h a t á r o z a t a 
az ÉMOP – 4.1.1/A-12 kódszámú pályázat benyújtásának támogatásáról  

 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Palócország 
Egészségéért, Gazdagságáért Alapítvány pályázatot nyújtson be az ÉMOP – 4.1.1/A-12 
kódszámú pályázat keretében, kötelező egészségügyi alapellátási feladatok körébe tartozó 2 
darab orvosi rendelő és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítása érdekében. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a fentiekben megjelölt pályázat pozitív 
elbírálásban részesül, a Képviselő-testület az Egészségház (Rákóczi fejedelem útja 12.) emeleti 
szintjén felszabaduló két rendelőt – a pályázatban megjelölt moratórium fennállásáig – nem 
hasznosítja oly módon, hogy abból nyeresége származzon, ott nem folytat jövedelemszerző 
tevékenységet. 

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

 
Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
             Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő: 3. pont tekintetében: 2012. december 27. 

 
 
2.) Előterjesztés a PPP konstrukcióban létrejött tornacsarnokhoz kapcsolódó szolgáltatási 

szerződés megszüntetéséhez 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Egyhangú 5 igen szavazattal 
támogatta a határozati javaslat elfogatását. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság is támogatta a következő módosító javaslatot: 
Javaslom, hogy a határozati javaslat 3. francia bekezdésében a „Horváth és társa ügyvédi iroda letéti 
számlájára” szövegrész helyett a „TREND Építő Zrt. Erste Banknál vezetett biztosítéki célszámlájára” 
szövegrész kerüljön beépítésre. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
253/2012.(XII.12.)   h a t á r o z a t a 

a PPP konstrukcióban megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetéséről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. június 29-én a TREND 
Építő Zrt (mint Vállalkozó), valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között 
létrejött háromoldalú Szolgáltatási szerződés – melynek keretében a Minisztérium által 
meghatározott műszaki követelményrendszer szerinti „B” típusú tornaterem épülete és gépészeti 
rendszere (továbbiakban: Létesítmény) kivitelezésében, valamint koncesszióban történő 
üzemeltetésében és működtetésében állapodtak meg (továbbiakban: PPP konstrukció) – 
megszüntetését határozza el az alábbiakban rögzített feltételek szerint: 
- Az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 808/1 hrsz-ú altalaj tehermentes formában 

önkormányzati tulajdonban marad. 
- Az önkormányzat nem él a 808/1/A hrsz-ú létesítményre vonatkozóan az elővásárlási jogával, 

melynek kapcsán az MNV Zrt és a TREND Építő Zrt közötti adásvételi szerződésben 260 
millió forintos vételár került megjelölésre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az elővásárlási jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat kiadására. 

- Az önkormányzat a szolgáltatási díj egyösszegű megfizetéseként, a szolgáltatási szerződés 
megszüntetése érdekében maximum 40 millió forintot (szolgáltatási díj egyösszegű 
megváltása címen) átutal a TREND Építő Zrt Erste Banknál vezetett biztosítéki célszámlájára. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erre vonatkozó 
megállapodás aláírására, azzal, hogy a 40 millió forinton felül mindennemű egyéb költség a 
TREND Építő Zrt-t terheli. 

- Az önkormányzat 2013. január 20. napjától kérelmezheti a létesítmény ingyenes, tehermentes 
tulajdonba kérését az MNV Zrt-től. 
 

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

 Határidő: a 40 millió forint utalására 2012. december 17. 
 Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
               dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
 
3.) Előterjesztés köznevelési intézmények 2013. január 1. napjától való működtetésére, 

ellátására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett támogatta, hogy a határozati javaslat 1. pontjából kerüljön ki a „- tekintettel arra, 
hogy”, illetve a „- működtetési kötelezettség alóli mentesítési kérelmét visszavonja” szövegrész. 
A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a módosított határozati javaslat 
elfogatását. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Vélemény, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Lombos István: Az 5. oldalon a negyedik bekezdésben vastagon van kiszedve a következő: „az 
önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-
testület felel.” Az intézményeket gyakorlatilag továbbra is az önkormányzatnak kell működtetni, 
nekünk kell finanszírozni a működtetést. Én úgy látom a városnak erre nem lesz ereje. Én ezért a 
döntésért így nem tudok felelősséget vállalni, nem tudom támogatni. Azt igen, hogy leírjuk a 
határozatba, hogy ezt nem tudjuk vállalni. Az önkormányzat fizetőképessége kerül ez által veszélybe. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Pénzügyi 
Bizottság elnöke által elmondott módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
 A polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 



 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

254/2012.(XII.12.)    h a t á r o z a t a 
a közoktatási feladatok 2013. január 1. napjától történő működtetéséről, ellátásáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vállalja a Nkt. 74. § (6) 

bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumának 53548-1/2012/KOHAT számú 
értesítésében a Balassagyarmat Város Önkormányzata részére megállapított havi 30.914 E Ft 
hozzájárulás fizetési kötelezettséget.  

 
 
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy legkésőbb 2012. 

december 15. napjáig a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. §-a, valamint 13. §-a alapján 
intézmények átadás-átvételére vonatkozó megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal megkösse. 

 
 
A polgármester a napirend elhangzása után megköszönve a Testület tagjainak a munkát, 9 óra 20 
perckor az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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


