Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május hó 29. 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, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket
Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

dr. Varga Andrea jegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
Őze János főépítész

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város
polgárait.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények
vezetői, akik az ülésen megjelentek. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 11 fő
van jelen, Orosz Bernadett távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a
napirendhez van-e valakinek kiegészítése?
Pulay László: Én napirend előtt szeretnék egy levelet felolvasni.
A polgármester javasolja napirendre venni a következő előterjesztéseket:
Előterjesztés a 2014. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előterjesztés Magos Munk Dezső építész tiszteletére emléktábla állítására
Előterjesztés az alapítványok, közalapítványok támogatására
Javaslat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlésén történő képviseletre
Javasolja továbbá, hogy a kiküldött meghívó szerinti 12. napirendet elsőként, a 9. napirendet másodikként
tárgyalja meg a Tisztelt Képviselő-testület.
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb módosító, kiegészítő javaslat van-e? Megállapítja,
hogy nincs.
A polgármester szavazásra bocsátja a 2014. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának
igényléséről szóló előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a Magos Munk Dezső építész tiszteletére emléktábla állítására
igényléséről szóló előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja az alapítványok, közalapítványok támogatásáról szóló előterjesztés
napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal
elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlésén történő képviseletről szóló
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra bocsátja a 12. és 9. napirendi pontok elsőnek, illetve másodiknak történő tárgyalására
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmat településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat Szabályozási Tervét megállapító 12/2000.(V.19.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium
Intézményvezető beosztás ellátásáról szóló pályázat véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

Szakközépiskola

4.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2013. évi
működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Beszámoló a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Pécsi Direkt Kft-vel a Rákóczi u. 25. szám alatti helyiségre kötött helyiségbérleti
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a 2013. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

13.) Előterjesztés a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról,
a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Vagyoni ügyek:
a) Előterjesztés jelzálogjog bejegyzésére a városközpont rekonstrukcióhoz kapcsolódóan
b) Előterjesztés az ’AGORA Balassagyarmati Kulturális és Turisztikai Központ” tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
17.) Előterjesztés Balassagyarmat város Sportkoncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Beszámoló az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2013. évre nagyrendezvények,
kulturális intézmények és egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
19.) Tájékoztató Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2013.
évi eredményeiről és működésükről
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
20.) Előterjesztés az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság beszámolója a 2013. évi
sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
21.) Előterjesztés a 2014. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
22.) Előterjesztés Magos Munk Dezső építész tiszteletére emléktábla állítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
23.) Előterjesztés az alapítványok, közalapítványok támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
24.) Javaslat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlésén történő képviseletre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester napirend előtt köszönti Hevérné Tácsik Klárát, a Szondi György
Szakközépiskola pedagógusát, aki az ott tanuló diákokat tanítja a magyar nyelv szépségeire és évek óta
egy beszédművelő szakkört is vezet. A szép magyar beszéd ápolásáért Péchy Blanka díjban részesült.
Hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet a szép kiejtés, a helyes magyar beszéd, és a minél tökéletesebb
helyesírás oktatására. Tanítványai állandó résztvevői a különböző megyei és országos versenyeknek.
Gratulálunk neki, köszönjük munkáját, további sok sikert kívánunk ezen a területen. (Átadja a virágot.)
Ezek után a polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, illetve
tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).

A polgármester 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.
Pulay László: Köszönöm a szót polgármester úr. Napirend előtt szeretném Tillmann Rezső tagiskola
vezető üzenetét tolmácsolni. Igazgató Úr ezúton szeretné megköszönni az Önkormányzatnak az iskola
tanulói, szülői közössége, az iskola tantestülete nevében, hogy az iskola energetikai felújításban,
tetőjavításban, nyílászárók cseréjében részesülhetett. Köszöni, hogy a szabadidős és sportszakmai
munka eredményesebbé tételéhez lehetővé tette az Önkormányzat az iskola számára a műfüves pálya
megépítését. Eddig az üzenet. Én még annyit tennék hozzá, hogy mi is büszkék lehetünk erre az
eredményre, jó lenne, ha az iskola mellett lévő játszótér is megújulhatna, illetve a Dózsa úti baloldali járda
is elkészülne. Köszönöm szépen.
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmat településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési
eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Őze Jánost, a város főépítészét. Köszönetét fejezi ki, hogy vállalta
ezt a feladatot.
Őze János főépítész: Köszönti a Képviselő-testületet, a város polgárait. Köszöni a bizalmat. Elmondja,
hogy örült ennek a felkérésnek. Örül, hogy Balassagyarmaton is megvalósult a főtér program.
Köszöni a megbízatást.
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Lombos István: Egy kérdésem lenne. Tudvalevő, hogy bizonyos építésügyi, építéshatósági ügyekben,
összeférhetetlenség miatt Szécsény kerül eljáró hatóságnak kijelölésre. Nem jelent majd gondot, hogy Ön
Szécsény város főépítésze is?
Gratulálok a kinevezéséhez.
Őze János főépítész: Nem kizáró.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem
volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés a Balassagyarmat Szabályozási
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Tervét

megállapító

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Őze János főépítész: Teljesen jogos a kérés, fontos, hogy a módosítás megtörténjen.

12/2000.(V.19.)

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen
a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelete
a Balassagyarmat Város Szabályozási Tervét megállapító
12/2000.(V.19.) rendelet módosítására
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
Intézményvezető beosztás ellátásáról szóló pályázat véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Sinkóné Szrenka Anikó pályázót. Elmondja, hogy, mivel az
intézmény már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik, a Képviselő-testület csupán
véleményezi a benyújtott pályázatot. Megkérdezi a pályázót, kíván-e kiegészítést fűzni az írásos
anyaghoz?
Sinkóné Szrenka Anikó pályázó: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm a szót.
Csak nagyon röviden annyit szeretnék elmondani magamról, hogy 22 éve élek Balassagyarmaton, 20 éve
tanítok, ebből a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolában tanítottam 14 évig, és a 6. tanévet
kezdtem a Szent-Györgyi Albert Gimnáziumban. Négy évig voltam igazgató-helyettes, majd 1 évig
megbízott intézményvezető voltam. Úgy gondolom a pályázatom részletes, abból kitűnik, hogy én mit,
miért és hogyan szeretném. Úgy gondolom, hogy a mai körülmények között nagyon nehéz
intézményvezetőnek lenni, nagyon sok kompetencia hiányzik, amit kivettek a kezünkből. Ennek ellenére
bízom abban, hogy a kialakuló új állami rendszer, a KLIK lassan átveszi az irányítást, a koordináló
szerepet, amire várunk. Még nem mennek elég gördülékenyen a dolgok, de én úgy hiszem, hogy
megfelelő kommunikációval ezt meg lehet oldani. Tegnap volt tantestületi értekezlet az intézményben,
ahol a támogatást túlnyomó többségben megkaptam. Köszönöm a bizalmat a kollégáimnak. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény? Megállapítja, hogy nincs.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, az „A” alternatívával,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem
volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Intézményvezető
beosztás ellátásáról szóló pályázat véleményezésére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
Intézményvezető beosztás ellátásáról szóló pályázat vonatkozásában az alábbi véleményt
fogalmazza meg:
A Képviselő–testület a pályázót támogatja.

2.

A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített véleményéről a KLIK
Balassagyarmati tankerületét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2014. május 29.

4.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított közalapítványok 2013. évi
működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot a
„Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach
Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét elfogadja.

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét
értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és
közhasznúsági melléklet alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
dr. Ádám György Ferenc kuratórium elnöke

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „Palócország Fővárosáért
’99” Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor
alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a"Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért ’99"
Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.

2.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium elnökét
értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló és
közhasznúsági melléklet alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Deák Sándor Pál kuratórium elnöke

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámoló megtárgyalására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bereczk Editet, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjét.
Megkérdezi, hogy a kiküldött anyaghoz kíván-e hozzáfűzni valamit?

Bereczk Edit ügyvezető: Köszönöm Polgármester Úr, nem kívánom az anyagot kiegészíteni, ha kérdés
van, arra természetesen válaszolok.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős:
Medvácz Lajos, polgármester
Bereczk Edit, ügyvezető

6.) Beszámoló a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Házy Attilát, a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját. Megkérdezi, hogy kíván-e kiegészítést fűzni a kiküldött anyaghoz?
Házy Attila ügyvezető: Köszönöm nem, de a kérdésekre válaszolok.
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény?
Lombos István: Kérdésem: a közhasznú bevételek összesennél nem derül ki számomra, hogy a nettó
bevétel bontása tevékenységi csoportonként eFt-ban értendő-e vagy sem.
A személyi jellegű ráfordításoknál a 2013. évi 3.664.- eFt helyett 2014. évre 7.171.- eFt van beállítva terv
szerint, mit jelent ez a 200 %-os előrelépés?
Házy Attila ügyvezető: Ezer forintban értendő. A személyi jellegű ráfordítások minden évben attól
függően változnak, hogy éppen megbízási szerződéssel, munkaviszonyban, vagy pedig vállalkozóként
készíttetjük a műsort a kollégákkal. Ez mindig az aktuális lehetőségek függvényében alakul. Ez 2007. óta
így van. A vállalkozási tevékenységek között a műsorgyártásra vonatkozó sorral kell összevetni a
személyi jellegű ráfordítást. Ez tehát nem fizetésemelést jelent. Ha az egész évre tervezett személyi
jellegű ráfordítás összességében egy médiarendszer üzemeltetésénél nem egy óriási szám. Annak
függvényében üzemeltetjük a médiacéget, hogy éppen milyen pályázati lehetőségek, egyéb
együttműködési lehetőségek vannak.
Lombos István: A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei között fel van sorolva a „Művészeti
létesítmények működtetése” és az „Alkotóművészet”. Kérdésem, hogy ezek mit jelentenek?
A „Források” címszó alatt olvasható, hogy az „Eredménytartalék: -5.858 ezer Ft.” Ez mit takar, minek
tudható be?
Házy Attila ügyvezető: Tavaly év elején volt egy pályázati lehetőség, melynek kapcsán az önkormányzat
vezetésével közösen döntöttünk úgy, hogy a médiacég fogja benyújtani a pályázatot. Akkor év elején, ide,
a Képviselő-testület elé kellett behozni az alapító okirat módosítást. Akkor került be ez a két tevékenység
a társaság alapító okiratába, mert a pályázat feltétele volt, hogy ilyen tevékenységet végezhessen a
társaság.

A televíziózás esetén még nem látható kristálytisztán, milyen irányban lesz célszerű elindulni a jövőben. A
digitális átállást követően látjuk, hogy rengeteg féle terjesztési módja van a televízió műsoroknak. A helyi
televíziós egy különleges helyzetben van. Rengeteg féle műszaki lehetőség közül lehet választani arra
vonatkozóan, hogyan terjesszük mi is a műsorunkat.
Minden bizonnyal azok a televíziók élik túl ezt az időszakot, amelyek nemcsak televízióként határozzák
meg magukat, hanem egy médiaközpontot hoznak létre, akár több televízió, rádió, internetes újság
üzemeltetésével, és akár még a print médiában is részt vesznek. Mindemellett pedig még kulturális
tevékenységeket is látnak el, pl. akár rendezvényeket szerveznek.
Nálunk már évek óta feltett szándék, hogy egy komplex egységként kezeljük a közhasznú társaságot, ne
csak televízióként.
Az alapító okirat tavaly év eleji módosítása nagyban megadja azt a lehetőséget. Ez nemcsak a presztízsét
növeli a társaságnak, hanem lehetőséget ad arra, hogy valóban segítséget nyújtson egy balassagyarmati
közösségnek, pl. programok szervezésével. Ezt jelentik ezek a tevékenységek.
Medvácz Lajos polgármester: Az elhangzottakhoz kapcsolódóan annyit mondanék, hogy szerintem
tényleg az lenne a szerepe a helyi televíziózásnak, hogy a helyi közösség értékeit bemutassa, és egyfajta
közművelődési szerepet is felvállaljon, ismeretterjesztés, véleményformálás. Ebben a helyi televíziónak
nagyon fontos és kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen.
Ehhez felkészült szakemberek kellenek, amihez viszont pénz kell. Balassagyarmat Város Önkormányzata
nem kevés pénzt ad ehhez, de a technikai eszközök gyorsan avulnak.
Házy Attila ügyvezető: Balassagyarmaton már évek óta azon dolgozunk, hogy ebbe az irányba tudjunk
haladni.
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmaton működik az Invitel kábelszolgáltató. Fizetni kell azért,
hogy a Gyarmati televízió az Invitel csatornáján megjelenjen? Milyen módon kerül a városi televízió adása
az Invitel csatornái közé? Digitális vagy analóg módon kerül sugárzásra?
Házy Attila ügyvezető: Sikerült megegyezni az Invitellel, ez évtől nem fizetünk nekik, eddig fizettünk,
nagyon sok pénzünkbe került.
Medvácz Lajos polgármester: Ez azért is érdekes, mert az Invitel fizet egyes csatornákért, a városi
televíziótól pedig kérte a pénzt. Ez nagyon érdekes.
Házy Attila ügyvezető: Igen, ezt érdemes többször hangsúlyozni, mert a televíziónézők egy része a mai
napig azt gondolja, hogy a kábeltévés előfizetési díjak hozzánk jönnek be, azt gondolják, mi üzemeltetjük
az egész kábelrendszert. A helyi televíziózás egyelőre nem állt át digitálisra, a szolgáltató sem állt át
kizárólag digitális terjesztésre, van olyan programcsomagja, amit digitálisan kínál, ebben nincsen benne a
helyi televízió. Azért nincs benne, mert a Balassagyarmaton látható digitális csomagokat Budapestről
osztják szét országszerte. A Művelődési Központban lévő fejállomást le fogják bontani hamarosan, mert
Budapestről küldik a jelet interneten keresztül, úgy jut el az adás a háztartásokba.
A szolgáltatók vannak előnyös helyzetben, ők diktálnak. Értem is ezt meg nem is, mert ők maguk is
kimondják, hogy a helyi televíziózás minimálisan is 10 %-os mértékben játszik szerepet az előfizetői
állományban. Ezt nekünk meg kell törnünk. Az analóg program az nem nyújt olyan csodás képet.
Medvácz Lajos polgármester: Alkalmas lenne a városi televízió digitális adásra?
Házy Attila ügyvezető: Igen, alkalmas lenne a városi televízió digitális adásra, 2008. óta már dolgozunk
ilyen technikával. Röviden, az analóg rendszer most már elavult, digitálisra vált már egyre inkább
mindenki, a kábel előfizetések között is ez látható. A helyi televízió viszont úgy néz ki, utolsó lesz a
szolgáltatónál. Én sajnálom, hogy ez így van. Egy multinacionális cég ugráltat most minket.
Nem fizetünk tehát az Invitelnek, azt viszont sikerült elérni, hogy kössünk egy megállapodást, mely szerint
reklámfelületet biztosítunk a szolgáltatónak cserébe a képújságban. Ezzel eddig még nem éltek.

Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadott (Csach Gábor
alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).

1.
2.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Nonprofit Kft.
2013. évi beszámolóját megtárgyalta és a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. május 31.
Medvácz Lajos, polgármester
Házy Attila, ügyvezető

7.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Nonprofit

Kft.

alapító

okiratának

Medvácz Lajos polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a Bizottság
a Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló határozati javaslat 1. pontját az alábbiak szerint javasolja
módosítani egyhangú 3 igen szavazattal: a „bruttó 118.000.- Ft” szövegrész helyébe „a mindenkori
garantált bérminimumnak megfelelő” szövegrész kerüljön beépítésre. Megkérdezi az ügyvezetőt, hogy
a módosítási javaslatra kíván-e reagálni?
Házy Attila ügyvezető: A módosítás lényegében nem változtat semmit, elfogadom, ha így dönt a Testület.
Dr. Varga Andrea jegyző: A kiinduló helyzet az volt, hogy a mai ülésre csak a közhasznúság okán
kerüljön be az alapító okirat módosítása, ugyanis ennek határideje május vége. Tekintettel azonban arra,
hogy a vezető tisztségviselőknek a megbízatása június végén jár le, indokolt volt a kettőt egy cégbírósági
eljárás keretében kezelni. Ez azonban azt a helyzetet eredményezte, hogy egyrészt a könyvvizsgálónak –
akinél az a javaslatunk, hogy ne kerüljön könyvvizsgáló újra megválasztásra (magától a könyvvizsgálótól
érkezett ez a felvetés, már nem kötelező ekkora nagyságrendű cégnél könyvvizsgáló alkalmazása) –,
másrészt az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság tagjainak is június 30. napjáig van élő szerződése.
Ahhoz, hogy a mai ülésen döntést tudjunk róla hozni és ez a cégbíróságon ugyanabban az eljárásban
átvezethető legyen, mint a közhasznúsággal kapcsolatos módosítás, ahhoz arra lenne szükség, hogy
mind az ügyvezető megválasztásáról, mind pedig a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról szóló
határozatban az időtartam ne 2014. július 1. napjával, hanem a mai forduló nappal, 2014. május hó 29.
napjával legyen, és innentől kezdődjön az az 5 éves periódus, amely időszakra megbíznánk őket. A
felügyelő bizottság megválasztásáról szóló határozatot ki kellene egészíteni, azzal, hogy „Horthy
Istvánné és Vadkerty Róbert visszahívása mellett” választja meg ezt a 3 tagú felügyelő bizottságot
újra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ezekkel a módosításokkal fogadja el a határozati javaslatokat.
Medvácz Lajos polgármester: Összefoglalva a jegyzőasszony által elmondottakat, tehát mindkét
határozati javaslatban az időtartamra vonatkozó szövegrész „2014. május 29. napjától 2019. május 28.
napjáig” szövegrészre változik, illetve a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozati
javaslat 1. pontja kiegészül a „Horthy Istvánné és Vadkerty Róbert visszahívásának megerősítése
mellett” szövegrésszel.
Lombos István: A Pénzügyi Bizottság ülésén mi azért vetettük fel, hogy a mindenkori garantált
bérminimumnak megfelelő összeg szerepeljen a határozatban, mert nem lehet tudni évenként emelkedike garantált bérminimum összege. Ha konkrét összeggel fogadjuk el a bérét, ehhez az emeléshez nem
igazodhat, csak újabb döntéssel.

Szeretném még elmondani a következőket. Amikor igazgató úr elmondja, elmagyarázza nekünk a
televízióval kapcsolatos feladatokat, abból egyértelműen az derül ki, hogy igazgató úr érti a szakmáját. Ha
kérdések merülnek fel, azok azért hangzanak el, mert nem értünk hozzá annyira, úgy, mint egy
szakember, ezt csak a saját nevemben mondom, az önkormányzati képviselők nevében nem beszélhetek
Ha vannak általam nem érthető megfogalmazások, akkor azt megkérdezem. Ha egzakt választ kapok rá,
azt megköszönöm. Mint ahogy most kaptam is egyébként. Köszönöm.
Még annyit, hogy sokkal jobban örülnék, hogyha ezek az információk, amik most a városi televízió
nyilvánossága előtt elhangzottak nem a képviselő-testületi ülés nyilvánossága okán kerülnének a nagy
nyilvánosság elé, mert a testületi ülés nem ezért van. Ha én a városi televízió igazgatója lennék, kerítenék
rá alkalmat, hogy a város televíziójában egy olyan műsort szerkesszek, amelyben, erről és ehhez hasonló
információkról informálnám a televíziónézőket.
A harmadik dolog, amit mondani szeretnék, ha nem később kezdünk 14,00 óra helyett 14,15 órakor, akkor
igazgató úr a testület ülésén nem tudott volna részt venni. Az lenne a kérésem, hogyha lehet a Képviselőtestület Tagjait, a Polgármester Urat tisztelje meg azzal, hogy időben ideér a napirendje tárgyalására.
Köszönöm.
Házy Attila ügyvezető: Nemcsak a testületi ülésen lehet velem beszélgetni, ezt évek óta elmondom,
Lombos képviselő úrnak is, külön, állok elébe egy találkozásnak, beszélgethetünk szakmai kérdésekről.
Nagyon örülök, ha válaszolhatok ezekre.
Képviselő úr másik felvetésére, én visszatetszőnek gondolom, hogy az általam vezetett televízióba
beüljek, és hosszú előadást tartsak arról, hogy áll a médiacég. Ezt egyszer, 2007-ben már megtettem,
amikor szükségét éreztem. Máig nem érzem a szükségét. De ha Ön képviselő úr úgy gondolja, hogy van
egy nézői réteg, akinek ez esetleg fontos lenne, találkozik ilyen emberekkel, kérem, jelezze felém, akkor
örömmel megteszem ezt is.
Harmadrészt azt tudom válaszolni képviselő úrnak, hogy itt voltam, de az előterjesztés bizonyos részét
nem én írtam, nem ismertem, ezért bementem a titkárságra és kértem anyagot, ez volt a késésem oka.
Nem a Testület és nem a Polgármester Úr ellen szól, ha valaki ezt így érezni, attól elnézést kérek.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Jegyzőasszony által elmondott módosításokat,
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem
volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, miszerint a „bruttó
118.000.- Ft” szövegrész helyébe „a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő” szövegrész
kerüljön beépítésre, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor
alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot, a módosítással együtt, melyet a
Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyarmati Média Non-profit Kft
legfőbb szerve, a társaság ügyvezetőjének választja 2014. május 29. napjától 2019. május 28.
napjáig Házy Attilát (Születési hely, idő: Balassagyarmat, 1980. október 29., anyja neve: Bodzási
Katalin, lakcím: 2660 Balassagyarmat, Nádor u. 19.). Az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban, a
mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő összegű munkabérért látja el.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

A polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, a módosításokkal együtt, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Csach Gábor alpolgármester
nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyarmati Média Non-profit Kft
legfőbb szerve, Horthy Istvánné és Vadkerty Róbert visszahívásának megerősítése mellett, a
társaság 3 tagú felügyelő bizottságának tagjává választja 2014. május 29. napjától 2019. május
28. napjáig
Név: Polacsek Bélát
Anyja neve: Kapui Julianna
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Bástya u. 13.
Név: Diósi Lászlót
Anyja neve: Búth Ilona
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Veres Pálné u. 54.
Név: Petró Györgyöt
Anyja neve: Böhm Mária Ilona
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 98-126.

2.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
Házy Attila ügyvezető

A polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot, a Média Kft alapító okiratának
módosításáról, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor
alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyarmati Média Non-profit Kft
legfőbb szerve, a társaság alapító okiratának módosítását a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
Házy Attila ügyvezető

8.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester, Lombos
István és Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városfejlesztő Kft.
2013. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a közzététel érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. május 31.
Medvácz Lajos, polgármester
Juhászné Gajzinger Ágnes, ügyvezető

9.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

azok

ellátásáról

szóló

33/2004.(XII.17.)

Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság
javasolt egy módosítást a rendelet-tervezettel kapcsolatosan, mi szerint a rendelet-tervezet 2. számú
mellékletéből az „Igényel összeg: ………………..” sor kerüljön törlésre, és a rendelet-tervezetben az
ezzel kapcsolatos rendelkezések is kerüljenek módosításra.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Bizottság módosító javaslatát, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester, Lombos István
és Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester, Lombos István és
Zolnyánszki Zsolt képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelete
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) számú rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
10.) Előterjesztés a Pécsi Direkt Kft-vel a Rákóczi u. 25. szám alatti helyiségre kötött
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Lombos István és Zolnyánszki Zsolt
képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Pécsi Direkt Kft.-vel a Rákóczi u. 25. szám alatti helyiségre kötött
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PÉCSI DIREKT Kft.-vel (1075
Budapest, Károly körút 3.C.ép. adószám: 11009498-2-44) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 25. szám

alatt lévő 1583/A/1 hrsz-ú 168 m2 alapterületű helyiségre 2014. június hó 30. napjáig szóló
helyiségbérleti szerződést, 2014. május hó 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti, azzal a
feltétellel, hogy a helyiségre fennálló tartozásokat (bérleti díj, közös költség) a bérlő a bérleti
szerződés megszűnés előtt köteles rendezni.
A Képviselő-testület a megszűnést követő háromhavi bérleti díj megfizetésétől eltekint.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi út 25.
szám alatt lévő 1583/A/1 hrsz-ú 168 m2 alapterületű helyiséget a Rainbow Üzletlánc Kft. (székhely:
1075 Budapest, Károly körút 3. C. ép., adószám: 22663155-2-42) részére 2014. június hó 01. napjától
kezdődően az alábbi feltétek szerint adja bérbe:
a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
becsatolása az átlátható szervezetről,
b) a helyiségbérleti szerződés időtartamara: 2019. május hó 31. napjáig szól,
c) a helyiség kezdő bérleti díja: 2.867.595.-Ft/év + áfa,
d) a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék - háromhavi bérleti díjnak
megfelelő összeg - befizetésének a szerződés megkötése előtti igazolása,
e) a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.)
rendeletben foglaltak szerint,
f) a bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos költségek a bérlőt
terhelik.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre: 2014. május 31.

11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Lombos István és Zolnyánszki Zsolt
képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:


A közbeszerzési terv a következő II.5. ponttal egészül ki:

II.5. A volt Nógrád Megyei
Mesterséges
Megtermékenyítő Állomás
épületének felújítása,
korszerűsítése
2.

Kbt. III. Rész szerinti
eljárásrend, Hirdetmény
közzététele nélkül indított
eljárás

2014.
június

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

2014.
november

12.) Előterjesztés a 2013. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Lombos István és Zolnyánszki Zsolt
képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a 2013. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1.
2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja
el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

13.) Előterjesztés a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Lombos István és Zolnyánszki Zsolt
képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelete
a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról,
a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
14.) Vagyoni ügyek:
a) Előterjesztés jelzálogjog bejegyzésére a városközpont rekonstrukcióhoz kapcsolódóan
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Lombos István és Zolnyánszki Zsolt
képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre a városközpont beruházás vonatkozásában (a pályázatban foglalt fenntartási
időszak végéig) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. által kezelt projektelemek tekintetében a
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 57. (hrsz: 1428) (tulajdonosa: Balassagyarmat Város
Önkormányzata és Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft.) ingatlan vonatkozásában.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezető igazgatót a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Bereczk Edit ügyvezető igazgató
b) Előterjesztés az ’AGORA Balassagyarmati Kulturális és Turisztikai Központ” tárgyú
pályázat megvalósításához szükséges szerződések megkötésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Lombos István és Zolnyánszki Zsolt
képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
az „AGORA Balassagyarmati Kulturális és Turisztikai Központ” tárgyú pályázat megvalósításához
szükséges szerződések megkötéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. között az „AGORA
Balassagyarmati Kulturális és Turisztikai Központ” tárgyú projekthez kapcsolódó alábbi feladatok
ellátására szóló megbízási szerződések megkötésre kerüljenek, az alábbi összegű megbízási
díjakkal:
 projektmenedzsment: nettó 2.400.000,- Ft
 közbeszerzési feladatok ellátása: nettó 1.000.000,- Ft
 műszaki ellenőrzés: nettó 1.000.000,- Ft
 üzleti marketing-tevékenység: nettó 3.000.000,- Ft
 a nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok. nettó 500 000,- Ft

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Bizonyos időközönként készítünk ilyen előterjesztést
akár a hivatal, akár önkormányzati intézmények kapcsán. Ha nem kerül betöltésre az álláshely, pályázati
eljárás keretében tudjuk megigényelni a végkielégítés összegét, illetve a felmentési időre járó juttatás
összegét. A költségvetési rendeletben lévő létszámhoz kötöttek vagyunk. Ezen akkor tudunk csak
módosítani, ha többletfeladatok kerülnek az önkormányzathoz, a polgármesteri hivatalhoz. Ez történt
tavaly, amikor a kistérségi társulási feladatok hozzánk kerültek. Mindenképpen szeretném, ha a
jegyzőkönyvbe rögzítésre kerülne, hogy ez a döntés létszámcsökkentés szempontjából 5 fő nyugdíjba
vonulás, 4,5 álláshely, viszont 1 fő létszámbővítés is, a számviteli jogszabályok és rendelkezések
változása okán.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt
jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát
az alábbiak szerint módosítja:
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal létszámát 4,5 álláshellyel csökkenti 5 fő köztisztviselő jogviszonyának
megszüntetésével.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
létszámcsökkentés végrehajtásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

16.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi
ellátásáról
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester köszönti Kajdy Lászlónét, a Balassagyarmat-Patvarc-Ipolyszög
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét. Megkérdezi, kíván-e kiegészítést fűzni a kiküldött
anyaghoz?
Kajdy Lászlóné szolgálatvezető: Köszönöm nem.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2013. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala részére küldje meg.
Határidő: 2014. június 05.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot érintő
rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson egyeztetést
azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi körülményeivel érintettek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző

17.) Előterjesztés Balassagyarmat város Sportkoncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság módosító
javaslatait.
A Sportkoncepció „IV. Utánpótlás nevelés” pontjából kerüljön törlésre a „labdarúgó és kézilabdázó”
szövegrész.
Az „V. Versenysport” címszó alatti szövegből kerüljön törlésre „A város költségvetéséből támogatást
csak a saját bevételeik függvényében kaphatnak, igényelhetnek.” mondat. Ugyanezen bekezdés 6.
mondata helyébe az alábbi szöveg lépjen: „Ezen esetekben az önkormányzat egyértelműen az
egyesületi kötődésű sportolók versenyeztetését támogatja.”
A „VIII. A város sportja és média kapcsolata” bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat
lépjen: „Cél, hogy a Gyarmati TV és a Gyarmati Hírek rendszeresen számoljon be a városban zajló
sporteseményekről.”
A Sportkoncepció utolsó oldalának első mondata kerüljön törlésre.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Bizottság „IV.
Utánpótlás nevelés” pontra vonatkozó módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen
szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja a Bizottság „V. Versenysport” címszó alatti szövegre vonatkozó
módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos
István képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja a Bizottság „VIII. A város sportja és média kapcsolata” címszó alatti
szövegrészre vonatkozó módosító javaslatát, azzal, hogy ne „Gyarmati TV”, hanem „Média Kft.” kerüljön
a szövegbe, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István
képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja a Bizottság azon javaslatát, hogy a Sportkoncepció utolsó oldalának
első mondata kerüljön törlésre, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott
(Lombos István képviselő nem volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, illetve a módosított Sportkoncepciót, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Sportkoncepciójának elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Sportkoncepcióját, egyúttal a 85/2009.(IV.22.) számú
határozatával elfogadott sportkoncepció hatályát veszti.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

18.) Beszámoló az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2013. 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 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által 2013. 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 2013. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatásokra
biztosított összeg felosztásáról szóló beszámolóját elfogadja.
19.) Tájékoztató Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek
2013. évi eredményeiről és működésükről
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat város diáksport, szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2013. évi
eredményeiről és működésükről szóló tájékoztató elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat város diáksport,
szabadidősport és versenysport egyesületeinek 2013. évi eredményeiről és működésükről szóló
tájékoztatót a mellékelt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2014. június 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

20.) Előterjesztés az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság beszámolója a 2013. évi
sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felhasználásáról szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottsági elnök
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a 2013. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottságnak a 2013. évi sportegyesületi támogatásokra biztosított összeg felosztásáról szóló
beszámolóját elfogadja.

21.) Előterjesztés a 2014. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a 2014. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a helyi
közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata:
a) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2013. évben 4.000.000.Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá;
b) a helyi közösségi közlekedést 2014. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja;
c) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás nélkül a szolgáltatóval a közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte meg.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2014. június 11.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

22.) Előterjesztés Magos Munk Dezső építész tiszteletére emléktábla állítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Magos Munk Dezső
építész számtalan épülete ma is áll a városban, az Ő munkássága komolyan meghatározza bizonyos
városrészek képét. Ismerteti Magos Munk Dezső munkásságát.
Köszönetét fejezi ki Vas Ágnesnek, a Honismereti Kör elnökségi tagjának és Hegedűs Henrik újságírónak
a kezdeményezésért az emléktábla állítására.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Magos Munk Dezső építész tiszteletére emléktábla állításáról
1.

A Képviselő-testület támogatja azon civil kezdeményezést, hogy Magos (Munk) Dezső építész
emlékére a város emléktáblát avasson egykori lakóházán a Szent Imre utca 10-es épület falán. A
60x90 cm méretű gránit emléktáblán az alábbi szöveg legyen:
E SAJÁT TERVEZÉSŰ HÁZBAN ÉLT
MAGOS MUNK DEZSŐ
(1884-1944)
VÁROSUNK SZÁMOS KÖZ- ÉS MAGÁNÉPÜLETÉNEK
TERVEZŐ-KIVITELEZŐJE.
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATA
EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA
BALASSAGYARMAT VÁROS 2014-BEN”

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

23.) Előterjesztés az alapítványok, közalapítványok támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Lombos István képviselő nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a 2014. évi Kulturális támogatásokra biztosított összeg terhére történő
alapítványi támogatások meghatározásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2014.(III.03.) önkormányzati
rendelet 8. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az Oktatási, Ifjúsági, Sport és
Művelődési Bizottság javaslata alapján –:
a) a Mohácsi József Alapítvány részére a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2013. évi kötetének
megjelentetéséhez: 50.000 Ft,
b) a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány részére a Balassagyarmat régi képeslapokon c. kiadvány
megjelentetéséhez: 50.000 Ft,
c) a Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási Közjóléti Alapítvány részére a III. Zöld Zene Fesztivál
megrendezéséhez: 100.000 Ft,
d) a Kiss Árpád Nevelési Alapítvány részére a Kiss Árpád Általános Iskola hagyományainak
bemutatásához: 60.000 Ft,
e) a Keresztény Iskoláért Alapítvány részére a Szent Imre Napi rendezvények megrendezéséhez:
110.000 Ft,
f) a „Kicsi Vagyok Én” Alapítvány részére az Örökség Kulturális Műhely előadássorozat
megrendezéséhez: 350.000 Ft,
g) a Kertész István Alapítvány részére a Holocaust 70. évfordulós Balassagyarmati programjainak
megrendezéséhez: 60.000 Ft
összegű támogatást ítél meg.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő:
Felelős:

a tájékoztatás tekintetében 2014. június 6.
a szerződések megkötése tekintetében 2014. június 30.
Medvácz Lajos polgármester

24.) Javaslat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlésén történő képviseletre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Lombos István képviselő nem
volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2014.(V.29.) h a t á r o z a t a
a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlésén történő képviseletről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Reznicsek Ferencné
képviselőt, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzatát Medvácz Lajos polgármester helyett a
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft 2014. május 30. napján tartott taggyűlésén képviselje.

Reznicsek Ferencné képviselő a taggyűlésen Balassagyarmat Város Önkormányzata nevében
jogosult a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az önkormányzat véleményét ismertetni, az
ülés napirendjeinek döntéshozatalában részt venni, szavazni.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft
vezérigazgatóját a döntésről tájékoztassa.
Határidő: 2014. azonnal
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester a napirend elhangzása után tájékoztatja a város polgárait, hogy a mai
napon 17,00 órakor kerül megrendezésre a „Foglalj helyet, fogadj örökbe!” felhívásunk, programunk
részeként egy rendezvény, amelynek keretében „nevet adunk” padoknak, fáknak. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket. Ezután elköszön a Városi Televízió nézőitől, megköszöni a képviselőknek az aktív
részvételt és 16,05 órakor bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

