
 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július  
                15-én 8.00 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián 

Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek 
Ferencné és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Varga Andrea jegyző 
 Juhászné Gajzinger Ágnes 
 
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Bereczk Edit ügyvezető igazgató 
   
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja az ülés 
határozatképességét, 12 főből 10 fő van jelen (Dr. Horváth László és Siket Béla képviselők igazoltan 
vannak távol), majd megnyitja azt. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény. 
 
A polgármester javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja magasépítő 

munkáira (művészkávézó) vonatkozó vállalkozási szerződés módosításához való hozzájárulásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a „Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 
informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13-2013 számú pályázati felhívás benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Se támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja magasépítő 

munkáira (művészkávézó) vonatkozó vállalkozási szerződés módosításához való 
hozzájárulásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán. 
 



A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
115/2013. (VII.15.) határozata 

a Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő rehabilitációhoz kapcsolódó magasépítési 
munkák ( művészkávézó) elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításához való 

hozzájárulásra 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint konzorcium vezető - határozat 
mellékletében foglalt tartalommal egyetért a hirdetmény közzétételével indított nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött „Balassagyarmat Város Városközpont funkcióbővítő rehabilitációjának 
kivitelezési munkái a II. részajánlattételi kör vonatkozásában” vállalkozási szerződés módosításával. 
2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
2.) Előterjesztés a „Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13-2013 számú pályázati felhívás 
benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bereczk Editet, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft 
ügyvezető igazgatóját. Megkérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz. 
 
Bereczk Edit: Nem, köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztés egyértelműen tartalmazza, hogy pályázat keretén belül 
kerülne a sor a jármű beszerzésére. 2014. január 1. napjától jogszabály írja elő, hogy kötelező ezen 
típusú jármű használata. 
 
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
116/2013.(VII.15.) határozata 

a „Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13– 2013 számú pályázati felhívás benyújtásáról 

 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért az KEOP-1.1.1/C/13 – 2013 
számú pályázati felhíváson való részvétellel, azzal, hogy 2013. és 2014. évi költségvetésében biztosítja a 
szükséges önerő mértékét, összesen maximum 10 millió forint összegben. 
 
2.A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. július 22. 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

Medvácz Lajos polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Se támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Ez is egy plusz bevételi forrást jelent az 
egyesületnek, amennyiben sikerül ezen támogatáshoz jutni. 



A polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

117/2013.(VII.15.) önkormányzati határozata 
a Balassagyarmati Kábel Se támogatásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek, 

hogy tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben 
meghatározott látvány-csapatsportágak támogatásából származó bevételekre, több támogatási 
szerződést köthet összesen maximum évi 20 millió forint összegben a Balassagyarmati Kábel Se-vel. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
 
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal által – 
mai határidővel – kért állásfoglalás alapján a Közös Önkormányzati Hivatal a 2013. évi szeptemberi 
rendes ülésre előkészíti a települési értéktár megalkotására vonatkozó előterjesztést. 
Ezt követően megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 /:Medvácz Lajos:/      /: Dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester       jegyző 
 
 


