
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január  
                16-án 08.00 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián 

Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és 
Zolnyánszki Zsolt képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző 

Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja az 
ülés határozatképességét, 12 főből 10 fő van jelen (Orosz Bernadett és Dr. Horváth László képviselők 
igazoltan vannak távol) és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e módosító javaslat. 
 
Siket Béla: Egyebekben szeretnék felszólalni a helyi járat közlekedéssel kapcsolatosan. 
 
Huszár Péter: Én is egyebekben kívánok felszólalni, szintén a helyi járat menetrend kapcsán. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja az „Egyebek” napirendi pont 
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat adósságának a Magyar Állam által történő 

átvállalására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

3.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzat adósságának a Magyar Állam által történő 

átvállalására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 



Medvácz Lajos polgármester:  
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2014. (I.16.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat adósságának a Magyar Állam által történő átvállalásáról  
 

1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 
Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 
 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett 
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 
 

3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett 
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett 
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül 
átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 
 

4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. 
§ alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 
 

5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy: 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 

67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 

  
6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. január 16. a nyilatkozat megküldésre 
     2014. február 28. 
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Se támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 
5/2014.(I.16.) 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 18 millió forint összegben a 
Balassagyarmati Kábel Se-vel. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester:  
 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kiegészítés, vélemény a napirendi pont kapcsán.  
 
A polgármester kiegészítés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2014.(I.20.) önkormányzati rendelete  
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
 

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

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


