Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25. napján 14,00
órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián
Gábor, Dr. Horváth László, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László,
Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Dr. Varga Andrea jegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a városi
televízió nézőit. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy napirendhez meghívásra kerültek az
önkormányzati intézmények vezetői. Megállapítja, hogy Bécsiné Miklecz Marietta, Borkó Edit, Fábri
Sándor, Dr. Jóna András és Pálinkás Zoltánné intézményvezetők megjelentek az ülésen. Meghívást
kapott az ülésre napirendhez Bereczk Edit és Házy Attila ügyvezető igazgató, továbbá Farkas Sándorné
dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló, akik jelen vannak. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét
(10 fő van jelen, Csach Gábor alpolgármester és Siket Béla képviselő úr késését jelezte) és azt megnyitja.
Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatosan módosító javaslata van:
Javasolja napirendről levenni a meghívó szerinti 9.) „Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 34-36.
szám alatti 601/A/35 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség (kazánház) elidegenítésére” című
napirendet.
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy akik bizottsági ülésen nem kapták meg a könyvvizsgálói jelentést,
azoknak az anyag a testületi ülés előtt kiosztásra került.
A polgármester megkérdezi, van-e még módosító javaslat a napirenddel kapcsolatosan?
Pulay László: Napirend előtt szeretnék pár szót szólni a város tisztaságával kapcsolatban.
Más javaslat nem lévén Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja „a Balassagyarmat, Rákóczi
u. 34-36. szám alatti 601/A/35 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség (kazánház) elidegenítésére”
című előterjesztés napirendről történő levételét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen
szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10
igen szavazattal elfogadott.
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A mai ülés napirendje a következő:
1.) a.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásának
elfogadására
b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Varga Andrea jegyző
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) a.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Közhasznú Kft 2013. évi üzleti
tervének elfogadásáról
b.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Közhasznú Kft vezető
tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazásáról szóló szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Beszámoló az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2012. évi sportegyesületi
támogatásokra biztosított összeg felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
8.) Beszámoló az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2012. évre nagyrendezvények,
kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 2. ajtószám alatti lakás használati
jogviszonyának meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvoda
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

épületének

fűtéskorszerűsítésének

Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester: Hat olyan sportoló van városunkban, aki tevékenységével, munkájával
kimagaslót alkotott az elmúlt évben, illetve személyiségükkel, életükkel folyamatosan példát mutatnak.
Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntsük most ezeket a sportolókat!
Először Magyar Valentint köszöntjük, aki 6 éves kora óta tanul a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben. Tanára Somogyvári Ildikó, szolfézs tanára Franka Beáta. Már a
kezdetekkor kiderült, hogy kiváló ritmusérzéke, memóriája, hangszínérzékenysége van a fiatalembernek.
Örömmel zongorázik, gyorsan tanul, tehetségének fejlesztése jó irányban halad. Gratulálunk eddig elért
eredményeihez, további sikereket kívánunk. Engedjék meg, hogy köszöntsem édesanyját és tanárát, a
fiatalember fogadja szeretettel ezt a futball-labdát.
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Nógrád Megye Sportági Szakszövetsége április
elején adta át 2012. évi teljesítményük alapján Nógrád megye legeredményesebb sportolóinak járó díjait
ifjúsági, valamint felnőtt egyéni kategóriákban. A 34. alkalommal megrendezett megyei értékelésen a
balassagyarmati sportolók minden idők legjobb eredményét érték el.
Köszöntsük Lencsés Éva atléta, ultrafutót. 45 éves korában kezdett aktív sportolásba, 16 éven át
teljesítmény túrázóként. 61 évesen váltott át a futásra, azóta ultrafutóként éri el sikereit. Az elmúlt
évtizedben 25-ször teljesítette a maratoni távot, minden alkalommal dobogón végezve. Edzője Szabó
Sándor. Gratulálunk Éva néni!
Köszöntsük Nyerges Tímea lábteniszezőt, aki a Dózsa iskola Tenisz Egyesület Lábtenisz
Szakosztályának versenyzője. Már többszörös országos diákolimpiai nyertes csapattag. Meghívást kapott
a leány ifjúsági válogatottba, majd bekerült a Női Világbajnokságra készülő válogatott-keretbe, ahol a
csapattal a női hármas szakágban 12 ország versenyzői közül az ezüstérmet sikerült megszerezniük.
Edzője Taskó András. Gratulálunk!
(Siket Béla képviselő úr megérkezett)
Köszöntsük Dósa Eszter hegyikerékpáros, triatlonista, multisportolót. Sportpályafutását kézilabdázóként
az iskolai csapatban kezdte. 2006-ban a Vitalistás SE tagjaként kezdte hegyikerékpáros karrierjét, 2010ben az olimpiai válogatott tartalékos tagja lett. 2012-ben három szám országos bajnokaként 19 arany, 5
ezüst és 5 bronzérmet szerzett. Számos kimagasló eredményt ért el triatlon, terepduatlon és ezek
maratoni ágaiban is. Edzője Szász Viktor. Gratulálunk!
Köszöntsük Ódor András erőemelőt, aki a Vitalitás SE sportolója. Középiskolásként kezdett el foglalkozni
erőemeléssel, a 2002-es diákolimpia fekvenyomó döntőjében debütált. Többszörös erőemelő abszolút
magyar bajnok, guggolásban országos csúcstartó, 2012-ben a felnőtt férfi erőemelő mezőny
ranglistavezetője volt. Edzője Honti Attila. Gratulálunk!
Büszkék lehetünk ezekre az emberekre! További szép sikereket kívánunk mindannyiuknak!
(A laudatiók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, a város polgárait, hogy életének 84.
évében elhunyt Dr. Vass Miklós, városunk köztiszteletben álló polgára, aki több cikluson keresztül volt
tanácstag, 1978-1984 között a városi tanács elnöke. Balassagyarmat városa 1974-ben és 1983-ban Pro
Urbe díjjal tüntette ki, 2004-ben Balassagyarmat díszpolgára lett. Egy perces néma felállással adózzunk
emlékének.
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy eredményes jegyzői pályázati eljárást követően a
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal élére kinevezésre került a hivatal korábbi aljegyzője, dr.
Varga Andrea. Kinevezéséhez gratulálunk, sok sikert, munkájához egészséget és kitartást kívánunk.
A polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, illetve
tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
A polgármester ezután megadja a szót Pulay László képviselő úrnak.
Pulay László: Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Balassagyarmati Polgárok!
Minden lakos, minden polgártársunk, tiszta, szép várost, rendszeresen takarított várost szeretne.
Rengeteg polgártársunk tesz is azért, hogy szép, tiszta legyen a város. A nem kukába elhelyezett
hulladékot a városüzemeltetés nem képes időben elszállítani, ami belecsúfít ebbe a szépségbe, ezt
rendbe kellene tenni, de ez nem a lakók feladata.
A városüzemeltetésnek sok feladata van, de ezt a kérdést is meg kell oldanunk.
Ma kétszer szólítottak meg polgártársaink az utcán azzal, hogy az összegyűjtött hulladékot tüntessük el.
A másik dolog: itt történt a belvárosban - ma reggel, én magam is láttam - a kő virágtartóból a frissen
ültetett árvácskákat kidobálják a járdára, összetapossák. Kérem, mindenki figyeljen oda ezekre a
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dolgokra, ezeket a renitenskedő embereket tessék figyelmeztetni. Mindannyiunk érdeke, hogy figyeljünk
oda jobban a tisztaságra. A megoldás az lenne, ha minden parkban őr lenne, de erre nincs lehetőség.
Egyre több a kamera a városban, ha valakit tetten érünk, felismerhető felvétel készül róla. A közterületi
kamerák is lehetnének a megoldás, de a polgárok többet segíthetnek az összefogással, odafigyeléssel.
(Csach Gábor alpolgármester megérkezett.)
Medvácz Lajos polgármester Én hiszek abban, hogy a városban élők nagy része tisztességes,
becsületes ember, és nem csinál ilyet. Kérem, hogy figyeljünk oda közös értékeinkre.
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
N a p i r e n d:
1.) a.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszönti a Pénzügyi Osztály dolgozóit, Juhászné Gajzinger Ágnes
osztályvezetőt és Szikora Péter vezető-tanácsost. Külön köszönti Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária
könyvvizsgáló asszonyt. Elmondja, hogy törvényi változás miatt a jövőben megszűnik az együttműködés
könyvvizsgáló asszonnyal, eddigi munkáját köszönjük.
Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária: Tisztelt Képviselő-testület! Köszönöm az eddigi megtisztelő
bizalmat. Törekedtem rá, hogy megszolgáljam. Köszönöm a munkámhoz nyújtott segítséget, kiemelve a
Pénzügyi Osztály dolgozóinak segítségét. Mindig szívesen foglalkoztam Balassagyarmat ügyeivel, az
előterjesztéseket a Testület minden alkalommal elfogadta. A jogszabályi előírásnak teszünk eleget azzal,
hogy a megbízás megszüntetésre kerül. Ha a jövőben lesz felkérés, szívesen jövök.
Kívánok a jövőre nézve eredményes, sikeres munkát a Tisztelt Képviselő-testületnek.
A könyvvizsgálói jelentésemhez nem kívánok hozzáfűzni semmit. A beszámoló rendkívül részletes, a
Képviselő-testület ez alapján meg fogja tudni hozni a helyes döntést. A szöveges, számszaki beszámoló
precíz, alapos munkát tükröz.
Medvácz Lajos polgármester: Bízom benne, hogy a jó kapcsolatunk megmarad, ha szükség lesz
könyvvizsgálóra, megkeressük. A további munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk.
Ezután a polgármester megnyitja a napirend vitáját. Megkérdezi, kérdése, véleménye van-e valakinek a
kiküldött anyaggal kapcsolatosan?
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának elfogadásáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
b.) Előterjesztés Balassagyarmat Város
koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Önkormányzata

2014.

évi

költségvetési

Medvácz Lajos polgármester: Megnyitja a napirend vitáját. Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e az írásos anyaggal kapcsolatosan?
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Lombos István: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Koncepciót kell elfogadnunk 2014re. Közhely, de tudjuk, minden terv annyit ér, amennyi megvalósul majd belőle. Elsőként azt szeretném
kihangsúlyozni, hogy elismerésem azoknak a munkatársaknak, akik ezt a koncepciót késztették. A mai
helyzetben egy évre, két évre előre látni feladatokat, azoknak a megvalósíthatóságát, nem kis dolog. A
2014. évi program a működési, fejlesztési irányok és lehetőségek prognózisa kell, hogy legyen, egyfajta
adottságok rögzítése, kötelezettségek, tervek vázlata. Tudjuk, hogy továbbra sem áll rendelkezésre
minden jogszabály a koncepció elkészítéséhez, így természetesen stratégiai döntéseket sem lehet hozni,
még előre vetíteni sem nagyon. A Kormány pénzügyi, adó- és költségvetési politikája nem kiszámítható,
így a helyi adottságok és lehetőségek érvényesítése egy évre előre tervezhetetlen, sőt, ha figyelembe
vesszük, hogy 2014-ben országgyűlési választások, európai uniós választások, önkormányzati
választások is lesznek, nem tudhatjuk, milyen ötletekkel fog előállni a most regnáló hatalom, az ötleteknek
milyen hatásai lesznek a városunkra. Az anyag is úgy fogalmaz, hogy jelentős bizonytalansági tényezők
figyelembevételével kellett készíteni a koncepciót, ezért csak vázolhatók a 2014. évi irányvonalak. Rögzíti
az anyag, hogy 2014. évtől a gazdasági növekedés gyorsulása valószínűsíthető, hogy a külső kereslet
növekedése következtében az export emelkedése várható, hogy a belső fogyasztás mértéke bővül,
biztonságosabbá válik a kamatkörnyezet, a háztartások reáljövedelme emelkedik, kiszámíthatóbbá válik a
gazdasági környezet, meghatározó területet képviselnek a beruházások, javul a fizetőképes kereslet, mert
javul a foglalkoztatottság. Ez van az anyagban.
Ha ez igaz lenne, én magam is optimista lennék. Már három éve ezt a prognózist halljuk az ország
várható eredményeit illetően, de még nem tapasztaltuk, hogy megvalósult volna.
A 2014. évi koncepció, amely a város működőképességének megtartásáról, a gazdasági alapok hosszú
távú biztosításáról, a város polgárainak és azok terheinek mérsékléséről szól, finoman szólva is kétséges.
A garanciát ezek megvalósulására nem látom. A koncepció elfogadásával csak törvényi
kötelezettségünknek teszünk eleget.
Medvácz Lajos polgármester: Sok igazság van abban, amit elnök úr elmondott, de az államháztartásról
szóló törvény április 30-i határidőt ír elő az önkormányzatok számára. Ezért kellett elfogadni.
Szerintem becsúszott egy hiba, szerintem elnézték ezt a dátumot, tudomásom szerint módosítani is
fogják. Igaza van elnök úrnak, áprilisban a jövő évre koncepciót készíteni, nehéz. Évvégén ennek sokkal
nagyobb realitása van, de ha ezt most nem tesszük meg, mulasztásos törvénysértést követünk el.
Csach Gábor alpolgármester: Mivel kicsit politikai vizekre eveztünk, ezért hangozzék el a másik fél
véleménye is. Abban igaza van elnök úrnak, ez egy jogalkotási baki volt. A Parlament a héten már
orvosolta is, jövő évtől október 31-ig kell benyújtani a koncepciót.
Igen, ez a koncepció valóban őrzi magán minden koncepció sajátosságait, hogy a tervezhetősége erősen
kétséges, de az mindenképpen észrevételt érdemel, hogy bár nem oldódtak meg az önkormányzat
feladatai, a munkanélküliség helyzete, nem kezdődött el a gazdasági fellendülés, de néhány gazdasági
tényt tudomásul kell venni. Az Európai Unió országaiban súlyos gazdasági válság van, így
Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban 10 %-os a költségvetési hiány, 20-30 %-os
munkanélküliség van, már Németországban is 10 %-hoz közelít.
Magyarországon 2010 óta – igaz, részben a közmunka programnak köszönhetően –, de nőtt a
foglalkoztatottság. 2004 óta folyamatosan eljárás folyik ellenünk az alapvető hiánycélok be nem tartása
miatt. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt két évben 3 % alatt sikerült tartani a hiányt. Európában négy
ország van, amelyik 3 % alatt teljesíti a költségvetési hiányt, Magyarország 1,9 %-kal zárta a tavalyi évet.
Magyarországon az infláció a tavalyi évet tekintve a legkisebbek között van Európában, 2 %-os.
Kétségtelen tény, nincs itt a Kánaán, kétségtelen tény, hogy az önkormányzat finanszírozása nem javult a
korábbi 50 %-ról 100-ra, csak 80 %-ra, de javult.
Alapvetően, az elmúlt 10 év óta történt magyarországi eseményeket tekintve, gazdaságilag és az
emberek hétköznapjait érintően nem volt olyan mértékű romlás, mint a 2004-2005-ös inflációval sújtott
esztendőkben. Közgazdasági elemzésekbe nem érdemes belemenni, minimális növekedés várható a
legtöbb elemző szerint. A magyar gazdaság sok ponton érintkezik a német gazdasággal, ott jelentős
emelkedés várható. Ez az év jelenthet egy elindulást a korábbi évekhez képest.
Én nem vagyok olyan pesszimista, mint elnök úr, de a mormogás joga mindenkié.
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A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját megtárgyalta és azt elfogadja.

2.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati feladatokat érintő, folyamatban lévő
döntések olyan mértékben módosíthatják az önkormányzat mozgásterét és pénzügyi-likviditási
helyzetét, amely a költségvetés készítésére is meghatározó.

3.

A
Képviselő-testület
változatlanul
kiemelt
fontosságúnak
tartja
az
önkormányzat
működőképességének megőrzését, az adósságszolgálat teljesítését és a jogszabályi kötelezettségen
alapuló feladatok teljesítését.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi ülésre terjesszen be javaslatot az
önkormányzati feladat-és szervezeti struktúra áttekintése alapján a tartós működési egyensúly
megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről, és a 2014. évi költségvetés összeállításáról
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2012. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzata 2012. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester, valamint dr. Varga Andrea jegyző

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszönti Bereczk Edit ügyvezető igazgatót. Megkérdezi, hogy kíván-e
szóbeli kiegészítést fűzni az írásban kiküldött anyaghoz?
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Bereczk Edit ügyvezető: Köszönöm polgármester úr, nem kívánom kiegészíteni az anyagot.
Medvácz Lajos polgármester megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény?
Pulay László: Tulajdonképpen, napirend előtti felszólalásom okán kérdezem, lát-e esélyt igazgató
asszony, hogy az elmaradt szemétszállítás megoldható-e a hagyományos szemétszállításon túl?
Bereczk Edit ügyvezető: Köszönöm a kérdést, de a kérdésre nem az én kompetenciám válaszolni. A
Városgondnokság feladatkörébe tartozik.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft. 2012. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető

4.) a.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Közhasznú Kft 2013. évi üzleti
tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Köszönti Házy Attila ügyvezető igazgatót. Megkérdezi, hogy kíván-e
szóbeli kiegészítést fűzni az írásban kiküldött anyaghoz?
Házy Attila ügyvezető: Köszönöm polgármester úr, nem kívánok kiegészítést tenni.
Medvácz Lajos polgármester megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény?
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Én nem veszem a bátorságot, hogy a
városi televízió szakmai, művészeti és működési feltételeihez hozzászóljak, ez a Kft kompetenciája. Egy
dologra hívom fel a figyelmet. A városi televízió és az Ipoly televízió látható szétválasztására sort kell
keríteni. Tegnap a bizottság ülésén igazgató úr elmondta, ez a kapcsolat előrevivő és gyümölcsöző. De
én mégis az mondom, nem elég becsületesnek lenni, becsületesnek látszani is kell. A VTV és ITV egy
irodában működik, szó érheti a ház elejét, ki kellene ezt védeni, egy támadási felülettel kevesebb. A
műsorszolgáltatás minőségét sem kritizálni, sem dicsérni nem tudom, nincs módom látni, de ezzel
kapcsolatban előre kellene lépni, mert én továbbra sem tudom, hogyha hirdetést kívánok leadni a
televízióban, akkor a bevétel melyik televízióba folyik be.
Házy Attila ügyvezető: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Ahogy a Pénzügyi Bizottság
ülésén is elmondtam, szeretném világossá tenni, milyen összetételben működnek a helyi médiumok.
Lombos elnök úr szerint az emberek aggályosnak tartják, ahogyan működik a két tv-társaság. Én nem ezt
tapasztalom, épp ellenkezőjét látom és érzem, hogy a minket megkereső helyi és térségi emberek is
örömmel nyugtázzák, hogy végre Nógrád megyében van egy médiatársaság, amely foglalkozik velük, és
nemcsak Balassagyarmattal.
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Erős elvárás Balassagyarmattal szemben a térség részéről, hogy többet foglalkozzunk velük. 2008-ban –
amikor én egy éve voltam már a Kht. vezetője – beterjesztettem a testület elé a működésre vonatkozó
javaslatom, akkor még Demus Iván is tagja volt a testületnek, Ő határozottan visszautasította, hogy a Kht
bármiféle módon nyisson a térség felé, amit én csodálkozva tapasztaltam. Az ötlet nem halt el, 2005 óta
formálódott az ITV gondolata, 2008-ben elindult, igény volt rá. Üzleti szempontból is jól láthatóan
jövedelmező a vállalkozás a működtető egyesület, az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok számára. A mai
napig töretlenül fejlődik a társaság Tálas János elnök vezetése alatt.
A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülés óta gondolkodtam azon, hogy egészen pontosan mi lehet az a kérdés,
ami foglalkoztatja akár Önt Elnök úr, akár az Ön környezetében élő embereket, hiszen korábban is már
tisztáztam, ugyanígy nyilvános ülés keretében, a két társaságnak nincs köze oly módon egymáshoz, hogy
pénzügyileg összemosható legyen az önkormányzati cég működésével. Többször hívtam Önöket
képviselő urak, jöjjenek el, beszélgessünk el, nézzenek be az anyagokba és akkor kiderül, mi folyik
nálunk. A két társaságnak a szükségszerű együttműködéséről van szó. Ráadásul ilyen válságos
időszakban, amit most élünk, lényeges az, hogy azokat a helyi embereket, akik szeretnek dolgozni,
megpróbálom megtartani, ez lényeges kérdés. A miénk a legfiatalabb önkormányzati társaság,
hozzájárulunk ahhoz, amit a mindenkori önkormányzati vezetés szeretne elérni, hogy a fiatalok itt,
Balassagyarmaton maradjanak.
2002-ben 15 mFt önkormányzati támogatást kaptunk, a későbbi években csökkent, Lombos István
polgármestersége alatt 13 mFt-ra. Később, miután én lettem a cég vezetője 25 mFt lett, majd 20 mFt,
most éppen 18 mFt. Azóta azért néhány év eltelt, az árak is emelkedtek, a társaság összetétele nem
változott, ugyanúgy kell dolgozni, minden feladat maradt, ami egy cég működésével összefüggésben van,
ezek a költségek nőnek, a pénzeket elő kell teremteni. Az önkormányzat nem tud nagyobb támogatást
adni. Újabb, más utakat, forrásokat kell keresnünk, amennyiben Balassagyarmaton szeretnénk dolgozni a
továbbiakban is. Nem szolgáltathatjuk ki magunkat kizárólag az önkormányzatnak, teljesítjük ugyan az
előírt feladatokat egy együttműködési program keretében, de szeretnénk túllépni a vegetáláson.
A Gyarmati Média Nonprofit Kft nem volt jogosult 2 évvel ezelőtt arra, hogy olyan pályázatokat nyújtson
be, mint amit a szakmai együttműködés keretében az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok Egyesülete
megnyert, ez egy 8 millió Ft értékű bértámogatás volt, mellyel tulajdonképpen biztosítottuk a teljes média
rendszer fenntartását, működtetését.
A Kht átalakítása után 3,8 mFt-os veszteséggel zárt a cég, sokáig dolgoztunk azon, hogy ezt pozitívvá
tegyük. Mindenki előtt ismeretes, hogy mielőtt én a cég vezetője lettem, nagyon botrányos időszak volt a
cég életében, szerzői jogdíjak ki nem fizetése, adótartozások, felhalmozott szállítói számláknak a
visszafizetése. Sok volt a tartozás, ami nagyon komoly teher volt. 2012. évre úgy tűnik már pozitív a
mérleg, ami feljogosít minket arra, hogy olyan pályázatokon vegyünk részt, amiken eddig nem vehettünk
részt. Szükséges az, hogy bizonyítsuk, komoly cég vagyunk, el kellett érnünk, hogy az év végi egyenleg
pozitív legyen. Ezt elértük. Ezért vált lehetővé, hogy idén januárban egy TÁMOP-os pályázatot adhattunk
be, köszönöm az önkormányzat ehhez nyújtott támogatását. 20 millió Ft értékű pályázatról van szó, mely
helyi programok finanszírozásáról szól. Ha a pályázatot elnyerjük, hozzá tudunk járulni, hogy a Mikszáth
Kálmán Művelődési Központ által szervezett programok színvonalasan legyenek lebonyolítva. Kollégáim
is sokat dolgoznak ezért. Azt még senki nem kérdezte meg, hogy péntek délután, hétvégén ezek az
emberek mennyi pénzért dolgoznak. Lehet, hogy ez senkit nem érdekel, mert ez az én hatásköröm, de
gondolhatják, hogy milyen típusú lehet a bérezésük. Szükségszerű együttműködés van más
médiumokkal, nemcsak az Ipoly Tv-vel, akikkel együtt úgy látjuk, hogy fontos, hogy egymást segítve
tudjunk jobb eredményt elérni. Én azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkezni, aki a részletekre kíváncsi,
bármikor belenézhet az anyagokba, megbizonyosodhat arról, hogy inkább büszkének kell lenni, hogy
működünk, fejlődünk.
A fenntartási nehézségek ellenére apróbb fejlesztést is hajtottunk végre, 500 eFt értékben kamerát
vásároltunk, hogy próbáljuk követni a korszerű képi technológia megvalósítását. Amennyiben nyílik rá
lehetőségünk, folytatni fogjuk. Remélem minden kérdésére válaszoltam Elnök Úr.
Lombos István: Igazgató Úr, kielégítő volt a válasz. Végighallgattuk, így nagyobb betekintésünk van
városi televíziók működésébe. Csak egy dolgot sajnálok, úgy látom, ezen a területen „a farok csóválja
kutyát”. Úgy látom, hogy az intézményvezető oktat ki minket különböző feladatok megértésére, és nem
feladatok megoldására törekszik inkább.
Sajnálom, hogy a kérdésemmel ilyen reakciót váltottam ki. Én úgy gondoltam, hogy amit kérdeztem

a
a
a
a
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szolgálatért tettem, nem a szolgálat ellen. Úgy gondoltam, hogy mindkét tv érdeke, hogy az
összemosásukkal ne legyenek támadhatók, hogy az együttműködésük ne legyen támadható. Ha fájnak
ezek a sebek, elnézést kérek a felvetésért.
Házy Attila ügyvezető: Úgy gondolom a felvetésekre válaszoltam, várom a konkrét kérdését, mi az, ami
bántja Elnök Urat.
Lombos István: Köszönöm, én befejeztem.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi pénzforgalmi adatokkal
fogadja el:
21.900.- eFt bevétellel,
21.560.- eFt költséggel és ráfordítással,
340.- eFt adózás előtti eredménnyel.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Házy Attila ügyvezető
Határidő: 2013. május 15
b.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Közhasznú Kft vezető
tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazásáról szóló szabályzat
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft vezető tisztségviselője (ügyvezető),
felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásáról szóló
szabályzat elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Közhasznú Kft vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának
és mértékének főbb elveiről szóló, a határozat mellékletét képező szabályzatot elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy a határozatot a szabályzattal együtt helyezze letétbe
a cégiratok között.
Határidő: 2013.május 31.
Felelős: Házy Attila ügyvezető
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5.) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 1/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjának megállapításáról szóló
1/2006. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
7.) Beszámoló az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2012. évi sportegyesületi
támogatásokra biztosított összeg felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
Medvácz Lajos polgármester megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény?
Lombos István: A Palóc Pumák köszönő levelét megkapták a képviselő hölgyek és urak? Szeretnék
javaslatot tenni az anyaggal kapcsolatosan, sajnos nincs itt az Oktatási Bizottság Elnöke. A Dózsa BSE
támogatása szerintem reális. Az elosztott pénzekkel kapcsolatosan: a Babcsán Művek SE már nem élő
egyesület, nincs csapatuk sem. Javasoltam volna, a nekik nyújtott 150 eFt-os támogatást a Palóc Pumák
Sportegyesületnek át lehetne csoportosítani. Kérem, hogy javaslatomat támogassák.
Medvácz Lajos polgármester: Már tavaly sem működött?
Siket Béla: Úgy tudom, ez nem a férfi, hanem a női labdarúgó szakosztályt illeti meg, ha ez nem
működik, akkor egyetértek.
Medvácz Lajos polgármester: Javaslom, elnök úr javaslatát vizsgáljuk meg, az OISMB tárgyalja meg.
Dr. Varga Andrea jegyző: A beszámoló a 2012. évben kiosztott, már elköltött, elszámolt összegekről szól.
Idén is megtörtént a támogatások elosztása, ezt lehet módosítani, de ami előttünk van, azon már nincs
mód változtatni, ezzel elszámoltak.
Medvácz Lajos polgármester: Javaslom elnök úr felvetését megvizsgálni.

11

Lombos István: Elszámolni és elkölteni, nem ugyanaz.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a 2012. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottságnak a 2012. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
8.) Beszámoló az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2012. évre
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított összeg
felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2012. évre nagyrendezvények, kulturális
intézmények és egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottságnak a 2012. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatására
biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja.
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 2. ajtószám alatti lakás használati
jogviszonyának meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. fsz. 2. ajtószám alatti
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Börcsök Tünde (sz: Balassagyarmat,
1962.; an: Hodászi Éva) részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. földszint 2. szám alatti 66 m2
alapterületű összkomfortos lakás lakáshasználati szerződését 2013. április 1-től kezdődően 2014.
március 31-ig meghosszabbítja.
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A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

A szerződés megkötésére: 2013. május 15.
Medvácz Lajos polgármester

10.) Előterjesztés a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvoda épületének fűtéskorszerűsítésének
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést. Az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelet alapján
három pályázati kiírást jelentetett meg a Belügyminiszter. Eszerint lehet pályázni kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására, óvodai, iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására, illetve a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztés megvalósítására. 37,5 millió forintos nagyságrendben tudunk pályázni. Olyan beruházás
szeretnénk végezni, ami a lehető legrövidebb időn belül megtérül, ezért energetikai jellegű beruházásra
pályázunk. Fentiek alapján lehetőség nyílik a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvodájának
fűtéskorszerűsítési munkálatainak elvégzésére, a pályázati keretösszeget maximálisan felhasználva. A
teljes gépészeti rendszer megújítására sor kerülhet az óvodában.
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem
volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2013.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvoda épületének fűtéskorszerűsítésének
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a 8/2013. (III.29.) BM rendelet által
kiírt pályázati felhívásra a maximálisan meghatározott 30 millió Ft értékben pályázatot nyújt be a
Központi Óvoda Nyitnikék Tagóvoda épülete fűtéskorszerűsítésének megvalósítása érdekében.

2.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrásrészt,
előreláthatóan bruttó 7.500.000,- Ft-ot a 2013. évi költségvetésében biztosítja.

3.

A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

A polgármester a napirend elhangzása után elköszön a városi televízió nézőitől, megköszöni a Testület
tagjainak a munkát, és 15 óra 45 perckor az ülést bezárja.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

