Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január hó 30. napján
14,00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: 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

Csach Gábor alpolgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város
polgárait. Elmondja, hogy Medvácz Lajos polgármester úr egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud
jelen lenni, ezért ő vezeti az ülést.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények
vezetői. Megállapítja, hogy Borkó Edit és Bécsiné Miklecz Marietta intézményvezetők megjelentek az
ülésen. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (Medvácz Lajos polgármester hivatalos
elfoglaltsága miatt van távol, 11 fő van jelen) és azt megnyitja.
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan módosító, kiegészítő javaslat van-e? Megállapítja, hogy
nincs.
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen
szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési
jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Non-profit

Kft-ben

üzletrészvásárlás

2.) Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 1817/2 hrsz-ú ingatlan részterületének elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. I. emelet 5. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 18. I. emelet 4. ajtószám alatti lakás
megvásárlására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2. ajtószám alatti üresen álló lakás

8.) Előterjesztés a 2013. december 31-én lejáró lakáshasználati jogviszony rendezésére
Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 6. ajtószám alatti önkormányzati lakás tekintetében
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

a

9.) Előterjesztés „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása” tárgyú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) a.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének
elfogadására
b.) Előterjesztés a kommunikációs együttműködési program felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/2007.(XI.29.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás
jóváhagyására (a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4/A., földszint 5-6. szám alatti lakások bérlőkijelölési
jogára vonatkozóan)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a 2. számú OEVB tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
Napirend előtt: Csach Gábor alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a munka
megbecsülése nevében négy rendőrségi nyomozót köszöntsünk, akik kiválóan, az átlagosnál nagyobb
hatékonysággal, rátermettséggel végezték munkájukat. Egy idős hölgyet kirabolt egy 21 éves férfi, akit a
Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói, Bándi Zsolt r. alezredes, Tamás
Norbert r. zászlós, Kocsó Bálint r. hadnagy és Incze Levente r. főhadnagy 72 órán belül elfogtak és
őrizetbe vettek.
Köszönjük a munkájukat. Kérem, fogadják elismerésünket.
Csach Gábor alpolgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
Az alpolgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült
írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondja, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 26. § (5) bekezdése értelmében az ülésen
tárgyalt rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, vélemény nem érkezett.

N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft-ben üzletrészvásárlás
jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester elmondja, hogy új határozati javaslat került kiosztásra az előterjesztéshez,
kéri a testület tagjait, arról szavazzanak.
Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014.(I.30.)
határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non- profit Kft-ben üzletrész értékesítés
jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 176/2013. (XI.28.) számú határozata
alapján jóváhagyja Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmati Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészének felosztását és abból 100.000,- Ft azaz: Egyszázezer forint
névértékű üzletrész Patvarc Község Önkormányzata részére, 100.000,- Ft azaz: Egyszázezer forint
névértékű üzletrész Dejtár Község Önkormányzata részére névértéken történt értékesítését, ezzel
összefüggésben a társasági szerződésben végrehajtott módosításokat és a módosított társasági
szerződés egységes szövegét.

2.

A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014.január 30.

2.) Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2014.(II.03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester ismerteti a bizottsági véleményeket. Elmondja, hogy mind a Gazdasági
Bizottság, mind pedig a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet 2. §-át az „A” változat szerinti
tartalommal javasolja elfogadásra, ezért ezt a változatot teszi fel szavazásra.

Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. §-ra vonatkozóan az „A” változat
szerinti szabályozást, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki
Zsolt nem volt jelen a szavazásnál).
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10
igen szavazattal elfogadott (Zolnyánszki Zsolt nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014.(II.03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 1817/2 hrsz-ú ingatlan részterületének elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014.(I.30.)
határozata
a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és átminősítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő - testület hozzájárul a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú kivett, járda művelési ágú területű
394 m2 ingatlan – e határozat elválaszthatatlan mellékletét képző vázrajz szerinti – megosztásához és
az újonnan kialakításra kerülő kb. 112 m2 területű ingatlan „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
területre történő átminősítéséhez. (a megmaradó kb. 282 m2 terület továbbra is „kivett járda” művelési
ágban marad)
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, az ingatlan megosztásával és annak az ingatlannyilvántartásban történő átvezetésével kapcsolatos teendők megtételére.
3. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1817/2 hrsz-ú az ingatlannal kapcsolatos fenti
változásokat az önkormányzati ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásában vezesse át.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: esedékességkor
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014.(I.30.)
határozata
a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlan megosztásával kialakításra kerülő 112 m2 területű
ingatlan elidegenítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlan
megosztásával kialakításra kerülő 112 m2 területű ingatlan elidegenítéséről az alábbi határozatot hozza:

1.

A Képviselő - testület hozzájárul a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú 394 m2 területű ingatlan – e
határozat elválaszthatatlan mellékletét képző vázrajz szerinti – megosztásával kialakításra kerülő kb.
112 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 2.330.000,- Ft vételáron történő
elidegenítéséhez, Bukovszky Győző (2660 Balassagyarmat, Leiningen út 8.) részére oly módon,
hogy a vevő a vételárral megegyező összegben, a visszamaradó „kivett járda” művelési ágú területen
a járdát teljes egészében kiépíti, aszfalt borítással.

2.

A vevő köteles az elidegenítésre kerülő kb. 112 m2 földterületet a tulajdonában lévő 1921 hrsz-ú
földrészlettel összevonatni.

3.

A területrendezés és az ingatlanszerzés valamennyi költsége a vevőt terheli.

4.

Az adás-vételi szerződés megkötésére a járda kiépítését követően kerülhet sor.

5.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, a Balassagyarmat 1817/2 hrsz-ú ingatlanból a
fentiekben részletezett részterület elidegenítésével kapcsolatos teendők megtételére és az adásvételi
szerződést megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: az adás-vételi szerződés megkötésére: 2014. június 30.

5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. I. emelet 5. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014.(I.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41/B. I. emelet 5. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.
41/B. I. emelet 5. ajtószám alatti 40 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember
elhelyezés céljából - önkormányzati érdekből - a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Horváth Margaréta (sz.: Balázs Margaréta; Salgótarján; 1977.; an: Kassai Henrietta) mentálhigiénés
csoportvezető (Szent Erzsébet Idősek Otthona) részére – szociális alapon – 2014. február 1-től
kezdődően 2019. január 31-ig, ezen belül a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál fennálló
közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2014. február 3.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2014. február 6.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 18. I. emelet 4. ajtószám alatti lakás
megvásárlására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014.(I.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi út 18. I. emelet 4. ajtószám alatti
lakás megvásárlásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi út 18. I.
emelet 4. (Hrsz.: 510/A/4.) ajtószám alatti lakást PILISI BOGI-tól (2645 Nagyoroszi, Iskola u. 3.)
7.500.000.- Ft, azaz hétmillió- ötszázezer forintos vételáron megvásárolja. A vételár kiegyenlítése az
adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg – egyösszegben – történik.

2.

A Képviselő–testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és az
adásvételi szerződés megkötésére.

3.

A szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi költséget az Önkormányzat viseli.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014.(I.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8. földszint 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 8.
földszint 2. ajtószám alatti 34 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Jónás
Józsefné (szül.: Gáspár Ella, 1949.; an.: Kovács Ilona) részére 2014. február 1-től kezdődően
szociális alapon 2014. december 31-ig használatba adja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakáshasználati szerződés megkötésére: 2014. február 3.
a lakás átadásra 2014. február 5.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

8.) Előterjesztés a 2013. december 31-én lejáró lakáshasználati jogviszony rendezésére a
Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 6. ajtószám alatti önkormányzati lakás
tekintetében
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ülés előtt az
előterjesztéshez új határozati javaslat került kiosztásra, mely a bizottsági vélemények alapján készült.

Az alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kiosztott új határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2014.(I.30.)
határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint 6. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati jogviszonyának rendezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet alapján Baranyi
Pálné (szül.: Jónás Ágnes; 1966.; an.: Farkas Mária) Balassagyarmat, Kossuth L. u. 39. földszint
6. ajtószám alatti – 91 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú – lakás lakáshasználójával 2014.
január 1-től 2014. június 30-ig – költségalapon – a lakáshasználati szerződést meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a kiértesítésre 2014. február 7.
a szerződés megkötésére: 2014. február 7.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
9.) Előterjesztés „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” tárgyú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Pulay László: Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételéről, felújításáról van
szó? A Balassi Bálint Gimnázium emléktáblájára is gondot kellene fordítani. Az I. világháborús katonai
temető rendbetételére is oda kell figyelni.
Csach Gábor alpolgármester: Attól félek, hogy 5 millió Ft mindenre nem lesz elegendő, a hősök tisztelete
kötelezi a város közösségét a tekintetben, hogy ne csak önerőből, hanem pályázati erőből is járuljon
hozzá ezeknek az emlékeknek a karbantartásához.
Az alpolgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2014.(I.30.)
határozata
a KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyú
pályázat benyújtásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a KKETTKK-CP-02
jelű az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása tárgyú pályázati felhívásra maximum 5 millió forint összegben, 100%-os
támogatottsággal, előfinanszírozott formában pályázat kerüljön benyújtásra.
.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételek
szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős:
Medvácz Lajos, polgármester

10.) a.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének
elfogadására
Csach Gábor alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendhez meghívást kapott
Házy Attila ügyvezető igazgató, aki betegsége miatt nem tudott megjelenni. Természetesen bármilyen
kérdés felmerül, továbbítjuk részére, és a legsürgősebben megválaszoltatjuk igazgató úrral.
Lombos István: Nincs fenntartásom a Kft. üzleti tervében szereplő adatokkal, a Felügyelő Bizottság által
leírtakkal kapcsolatosan.
Aggályom, amire már nem kapok választ harmadik éve, hogy az önkormányzat 20 millió Ft-tal támogatja a
Gyarmati TV-t. A pénzfelhasználás hogyan különül el az Ipoly TV működtetésétől? Hogyan lehet ezt tudni
nekem, hogy az önkormányzat pénze a Gyarmati TV működésére fordítódik-e?
Ugyanaz a személyi állomány, egy helyen, ugyanazzal a technikával, berendezéssel működik, hogyan
lehet elválasztani egzakt módon egymástól a két tv működését?
Csach Gábor alpolgármester: Emlékeim szerint ügyvezető igazgató úr minden alkalommal megválaszolta
ezt a kérdést, ezek szerint képviselő urat nem győzte meg.
Az egyik tv egy nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság, amely minden évben szigorú
beszámolási kötelezettséggel tartozik tulajdonosai felé. Minden évben beszámoló és az üzleti terv
tárgyalásakor erről szavazunk. A másik tv egy közhasznú egyesület, amely a kötelező közhasznúsági
jelentéseiben, amelyeket szintén nyilvánosságra kell hozni, számol el. Amennyiben itt bármilyen anomália
lépne fel, az illetékes hatóságok megtennék a szükséges intézkedést.
Természetesen elnök úr kérdését közöljük ügyvezető igazgató úrral, egyben kérem elnök urat éljen azzal
a jogával, hogy részletes betekintést kér akár a számlák, akár a beszámoló tekintetében.
Az alpolgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2014.(I.30.)
határozata
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét a mellékletben foglaltak szerint, az alábbi pénzforgalmi adatokkal
fogadja el:
22.000.- eFt bevétellel,
200.- eFt adózás előtti eredménnyel.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.

3.

Felelős:Házy Attila ügyvezető
Határidő: 2014. február 15.

10.) b.) Előterjesztés a kommunikációs együttműködési program felülvizsgálatára
Előterjesztő:Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem
volt jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2014.(I.30.)
határozata
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft-vel kötött kommunikációs együttműködési
program felülvizsgálatára
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálata és a határozat mellékletében
foglalt módosításokkal, egységes tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:Házy Attila ügyvezető
Határidő: 2014. február 15.

11.) Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/2007.(XI.29.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, rajtuk
keresztül a pártokat, a város közösségét, hogy a forgalmasabb kereszteződésekben – a néhány évvel
ezelőtti gyakorlatnak megfelelően – 18 – 20 db választási felületet fogunk kiállítani fából, amelyre a pártok
szabadon és ingyenesen plakátozhatnak, tehát lehetőséget nyújt az önkormányzat arra, hogy az
óriásplakátot megfizetni képtelen pártok is szabadon használhassák ezeket a felületeket. Természetesen
a választási törvény és a kulturált politikai etikett betartásával. Február 14-re ezek a felületek kint lesznek
a város forgalmasabb területein, tehát nem éri hátrány a politikai pártokat.
Lombos István: Számomra ez így nem elfogadható. Megkérdezném, hogy ezt komolyan gondolta valaki,
hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság fogja elbírálni a pártok tevékenységét?
Hogy politikusok fognak dönteni arról, hogy valaki nem jó helyre ragasztotta a plakátot és ezért meg kell
büntetni? Én úgy gondolom, ez kifejezetten köztisztviselői feladat, erre itt vannak a közterület-felügyelőik,
ez a hivatal dolga.
A Gazdasági Bizottság tagjai egytől egyig politikusok. Ezt kifogásolom, miért ezt a bizottságot bízzuk meg
olyan feladattal, ami egyébként nem az ő feladata lennel?
Csach Gábor alpolgármester: A főépítész jelen politikai aspektusokban nem kompetens jelen rendeletet
illetően, nincs joga ezeket felülvizsgálni. Ebben a rendeletben a főépítész véleményez és előkészít
bizonyos dolgokat. Mivel a hivatalban jelenleg nincs főépítész, ezeket valakire testálni kellett. A képviselőtestület minden egyes döntésének jogszerűségéért jót kell, hogy álljon a hivatal, tehát a jogi felelősség a
hivatalnál van, nem a képviselő-testületnél.
A választással kapcsolatos sérelmeket, szabálysértéseket nem a képviselő-testület orvosolja, hanem a
választási bizottság, illetve a választási iroda.
A Gazdasági Bizottság szakmai ügyekben fog csak dönteni.
dr. Varga Andrea jegyző: A cél az volt – mivel a hivatalban nincs főépítész, tehát nem tudjuk kérni a
véleményét- hogy valaki elvégezze ezt a feladatot.
Az egyik lehetőségünk volt, hogy így hagyjuk a rendeletet, ahogy van, és lehetőleg 1-2 napon valakit
megbízzunk a főépítészi feladatokkal, de eléggé szűkre szabott az a kör, amelyik ilyen feladatot elláthat,
iskolai végzettség szakmai tevékenység alapján. Mi a másik utat választottuk, egy másik személyt,
szervezetet bíztunk meg. Itt hangsúlyozottan nem döntésről van szó, hanem csak véleményezésről, a
Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra esett a választásunk. Ezekben az

esetekben nem döntésről, véleményezésről van szó. Ez a szabályozás a választásokra nem vonatkozik,
az újonnan kikerülő reklámfelületeket véleményezi, utcaképileg megfelel-e.
A választásra vonatkozó szabályok a 17. §-ban vannak, a Gazdasági Bizottság véleményezési jogköre a
6-14. §-okban felsorolt berendezésekre vonatkozik.
Véleményem szerint nem adunk a bizottságnak olyan hatáskört ezzel, ami választási szempontból
problémás lehet, de a Képviselő-testületnek kell dönteni.
Lombos István: Jegyző asszony véleményét elfogadom, akceptálom, de az anyagból ez nem derült ki.
Az előterjesztés nem volt rajta a lemezen.
dr. Varga Andrea jegyző: A kiküldött lemezen ez az anyag valóban nem szerepel, de a lemezen lévő
meghívón igen, és oda van írva, hogy később kerül kiosztásra.
Csach Gábor alpolgármester: Itt pusztán szakmai kérdésekről van szó, városképvédelmi kérdésekről.
Nincs döntési kompetenciája a Gazdasági Bizottságnak, csak véleményez, pl. hogy védett épületeken
elhelyezhető-e reklámfelület. .A testület fog dönteni arról, hogy ezekhez hozzájárul-e vagy sem.
Az alpolgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014.(II.03.) önkormányzati rendelete
a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
12.) Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás
jóváhagyására (a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4/A., földszint 5-6. szám alatti lakások
bérlőkijelölési jogára vonatkozóan)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2014.(I.30.)
határozata
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás
jóváhagyásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletként csatolt –
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között
megkötendő – megállapodás tervezetet elfogadja.

2.

A Képviselő–testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. március 31.
Medvácz Lajos polgármester

13.) Előterjesztés a 2. számú OEVB tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
Csach Gábor alpolgármester köszönti a megjelent vendégeket. Elmondja, hogy polgármester úr sajnos
nem érkezett vissza, ezért az eskü letételére később kerül sor.
dr. Varga Andrea jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Tekintettel arra, hogy új választási törvény került
elfogadásra, jelentős elemek változtak az eljárás során. Nógrád megye az eddigi 4 körzet helyett kettő
körzetre lett felosztva. Balassagyarmati székhellyel, 84 településsel jött létre a Nógrád Megyei 02. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerület. A választási bizottságra vonatkozóan is új a szabályozás, mely
szerint a székhely település, Balassagyarmat Képviselő-testületének a hatáskörébe tartozik a választási
bizottság megválasztása. A bizottság tagjaira a jegyző tesz javaslatot. Amellett, hogy a törvénybe foglalt
összeférhetetlenségi okok megvizsgálásra kerültek, emellett azon érvek mentén gondolkodtunk, hogy a
2010. évben már feladatot ellátó bizottsági tagok közül azokat, akik a tisztséget vállalják, mindenképpen a
bizottságban tartsuk, hiszen 2010-ben meg voltunk elégedve az ő munkájukkal. Így két név már ismerős
lehet a testületi tagok előtt, konkrétan Palik Ferenc és Oroszlánné Mészáros Ágnes. A többiek nem
vállalták, új tagokat kellett keresnünk. Elsődleges szempont volt, hogy jogi végzettséggel rendelkezzenek,
bízva abban, hogy ez többlet segítséget fog nyújtani az eljárások során. Dr. Szabó Ervin és Tunyoginé Dr.
Gálik Ágnes jogászok vállalták ezt a feladatot. Mind Rétság, mind Szécsény körzetét felkérdeztük, hogy
delegálnának-e tagot a bizottságba,azt mondták nem tudnak megfelelő személyt.
Amennyiben a Képviselő-testület bizalmat szavaz nekik, hozzájuk fognak majd a pártdelegáltak
csatlakozni. El kell mondanom, hogy módosító javaslatra nincs lehetőség, tehát így fogadják el ezt a
csapatot, vagy így nem fogadják el, amennyiben igenlő a döntés, akkor ők a polgármester úr előtt fognak
esküt tenni. Sajnos polgármester úr még nem érkezett meg, igenlő döntés esetén később tennének esküt.
Az elnököt ők maguk közöl, alakuló ülés keretében választják meg.
Mindegyikük kiváló szakember, saját szakmájuk tekintetében, eddigi életpályájuk, tevékenységük alapján
rájuk lehet bízni ezt a hatalmas feladatot.
Lombos István: Kötelességemnek érzem, hogy elmondjam, hogy köztiszteletben álló személyek vállalták
ezt a feladatot. Azt is el kell mondjam, hogy ez egyfajta biztosíték számomra, hogy a választások
tisztasága megmarad. Gratulálok a jelölteknek, jó munkát kívánok nekik.
Csach Gábor alpolgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2014.(I.30.)
határozata
2. számú balassagyarmati székhelyű országgyűlési egyéni választókerületi bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 22.§ -ban foglalt rendelkezés alapján a 2. számú balassagyarmati székhelyű
Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság
tagjának:
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6 . I/5.;
Dr. Szabó Ervin 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 30-36. II/18,
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes 2660 Balassagyarmat, Madách utca 12;
póttagjának:
Demus László 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11.
Oroszlánné Mészáros Ágnes 2660 Balassagyarmat, Esze Tamás utca 2.
szám alatti lakosokat választja meg.

2.

Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, a
póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

3.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok
eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2014. február 10.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

Csach Gábor alpolgármester: Elköszön a városi televízió nézőitől, a képviselőknek megköszöni az
aktivitást és a munkát, és 15,30 órakor az ülést bezárja.
K.m.f.

/: Csach Gábor :/
alpolgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

