
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július hó 08. napján 

8,00 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Dr. Csekey László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Pulay 

László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
      
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja az ülés határozatképességét 
(12 főből 8 fő van jelen, Csach Gábor, Dr. Horváth László, Lombos István és Orosz Bernadett 
távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek 
kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 8 igen 
szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 

konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés az Informatikai Biztonsági Szabályzat kiegészítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan tulajdonba kéréséről 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál 

a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott. 
 

 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban” ÁROP-1.A.3.-2014 számú pályázati felhívás benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért az ÁROP-1.A.3.-2014  

számú pályázati felhíváson való részvétellel.  
 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: A pályázat benyújtásáig nyitva álló határidő 
Felelős:  Dr. Varga Andrea jegyző 

    Medvácz Lajos polgármester 
 
2.) Előterjesztés az Informatikai Biztonsági Szabályzat kiegészítésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A belső hálón megtalálható a teljes szabályzat, de a honlapra is fel fogjuk 
tenni. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott. 
  

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 
az Informatikai Biztonsági Szabályzat kiegészítéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Informatikai Biztonsági 

Szabályzat kiegészítését. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 

Határidő: folyamatos 
 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Az anyagban nemcsak a Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos döntésekről, hanem 
a Városüzemeltetési Kft-vel kapcsolatos döntésről is szó van. Sőt, tegnap telefonált dr. Molnár Arnold, aki 
a Gyarmati Média Kft-vel kapcsolatos bejegyzéseket készíti elő és jelezte, hogy a már elfogadott 
döntéssel kapcsolatosan az a kérés érkezett a Cégbíróságtól, hogy ne együttműködési megállapodás 
legyen az önkormányzat és a kft. között, hanem közszolgáltatási szerződés. Tartalmában megfelel nekik 
az, ami az együttműködési megállapodásban van, de közszolgáltatási szerződésként kérik rögzíteni 
ahhoz, hogy a nonprofit jellemzője a kft-nek meglegyen. Erről szólna a harmadik határozati javaslat. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft törzstőkéjének megemeléséről, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft törzstőkéjének megemeléséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eddigi 500e Ft-ról 2,5 millió 

forinttal megemelve 3 millió forintra emeli a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft törzstőkéjét, 
készpénzben, az eredménytartalék terhére. 

 
2. A Képviselő-testület a Kft javadalmazási szabályzatát az alábbiak szerint felülvizsgálja: 

 
- a Kft ügyvezetői feladataival megbízott személy a Kft-ben munkaszerződéssel foglalkoztatott 

személy  
- a Kft ügyvezetőjének cafetéria juttatása megegyezik a Kft valamennyi dolgozója vonatkozásában 

(évi bruttó 300e Ft) 
 

3. A Képviselő – testület megerősíti Palik Ferenc, Szikora Péter és Nagy László Felügyelő bizottsági 
tagságát, valamint rögzíti, hogy a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft könyvvizsgálót nem 
foglalkoztat. 

 
4. A Képviselő – testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szervezeti és működési szabályzat e 

határozatnak megfelelő tartalmú felülvizsgálatáról gondoskodjon. 
 
5. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
  Oravecz István ügyvezető 

Határidő: folyamatos 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft könyvvizsgálójáról, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft könyvvizsgálójáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft-be – Szőllősi Sándor könyvvizsgáló megbízatásának 2014. június 30-ával történő 
megszűnésével – a könyvvizsgálói tisztséget a Kft vonatkozásában nem alkalmazza. 

 
2. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Bereczk Edit ügyvezető 

Határidő: folyamatos 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot a Gyarmati Média Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének elfogadásáról, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
116/2014.(VII.08.)    h a t á r o z a t a 

közszolgáltatási szerződés elfogadására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal közszolgáltatási szerződést köt a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Kft-vel. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
a szeptemberi képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre az önkormányzat kötelező 
közművelődési feladatairól szóló rendelet felülvizsgálata. 

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

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2014. július 20. 

 
4.) Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan tulajdonba kéréséről 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az ingatlan négy város kezelésében van. A kérdésem, hogy egy épületről 
van szó? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nem. Két faház van a területen. A 6849/8 hrsz-ú, a Kisfa u. 6. szám alatti 
ingatlan három oldalról közterülettel határos, tehát lehetőség van a megosztására. Mezőkövesd és 
Gödöllő önkormányzata már kezdeményezte a kezelésükben lévő ingatlanrészek tulajdonba kérését a 
Magyar Államtól. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2014.(VII.08.)   h a t á r o z a t a 
állami tulajdonú ingatlan tulajdonba kéréséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a mezőkövesdi 6849/8 

hrsz-ú, természetben 3400 Mezőkövesd, Kisfa u. 6. szám alatti ingatlannak a Balassagyarmati 
Városgazdálkodási Vállalat (jogutódja: Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft) 
kezelésében lévő ¼ részének tulajdonba kérését.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Bereczk Edit ügyvezető 

Határidő: folyamatos 
 
Medvácz Lajos polgármester a napirend elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak a részvételt, a 
munkát, és 8,20 órakor az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 

 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester            jegyző 


