
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október hó 20. napján 

14,00 órától tartott    a l a k u l ó  üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor, Dobrocsi Lénárd, Fazekas János, Huszár 

Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák 
Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
     Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
     Mega György osztályvezető 
      
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Palik Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
Medvácz Lajos polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy állva, közösen énekeljék el a Himnuszt. 
A Himnusz eléneklése után a polgármester köszönti az alakuló ülésen megjelent vendégeket. Külön 
köszönti a Képviselő-testület megválasztott tagjait, Palik Ferenc urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
dr. Varga Andrea jegyzőt, köszönti az intézményvezetőket, a Városi Televízió nézőit és minden kedves 
vendéget. 
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, minden megválasztott képviselő 
jelen van. Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 66. §-
a alapján a polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, 
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő, így Balassagyarmaton 12 
fős képviselő-testület működik. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elsőként a megválasztott képviselők eskütételére, majd a 
megbízólevelek átadására kerül sor. Felkéri Palik Ferenc urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, vegye 
ki az esküt. 
 
Palik Ferenc HVB elnök: Elmondja, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati 
képviselő az alakuló ülésen esküt tesz. Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy álljanak fel, és az eskü 
szövegét szíveskedjenek utána mondani. (Felolvassa az eskü szövegét.) 
 
A HVB Elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezután a polgármester eskütétele következik. Elmondja, 
hogy az Mötv. 63. §-a szerint a megválasztott polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz. Kéri, 
hogy az eskütétel idejére mindenki álljon fel. 
(Felolvassa az eskü szövegét, majd átadja a megválasztott polgármester és képviselők részére a 
megbízóleveleket.) 
 
Medvácz Lajos polgármester: Felkérem Palik Ferenc urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 
adjon tájékoztatást a 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményéről. 
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Palik Ferenc a Helyi Választási Bizottság elnöke megtartja tájékoztatóját. (A tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)  
 
Medvácz Lajos polgármester: Ezután a mai ülés napirendjének megállapítására kerül sor. Minden 
képviselőtársam írásban megkapta a napirendet. Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait, van-e egyéb 
napirendi javaslat? 
 
Mivel nem érkezett módosító javaslat, szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés Medvácz Lajos polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Pulay László korelnök 
 

4.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Alpolgármester eskütétele 
 

5.) Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai elnökeinek 
és tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 
 

7.) Tájékoztató a megválasztott képviselők és bizottsági tagok részére a megbízatással kapcsolatos 
teendőkről (szóbeli) 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

 
N a p i r e n d: 
 
1.) Polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
     
Medvácz Lajos polgármester ismerteti programját, célkitűzéseit (az írásos anyag a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi). 
 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a módosításra a 
bizottságok nevének megváltoztatása miatt van szükség. 
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A Polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2014.(X.20.) önkormányzati rendelete  
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3.) Előterjesztés Medvácz Lajos polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Pulay László korelnök 

Medvácz Lajos polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
49. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel bejelenti érintettségét. 
 
Dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az eljárás a következő: Polgármester úr bejelentette 
érintettségét, ezért először arról kell szavaznia a Képviselő-testületnek, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy ő 
részt vehessen a szavazásban. Ezt követően két határozati javaslatról kell dönteni. 
Új szabályok vannak a polgármesteri tisztségre vonatkozóan az illetmény és a költségtérítés 
megállapításával kapcsolatban. Ez részletesen le van írva az előterjesztésben. Ebből láthatják a Tisztelt 
Képviselők, hogy megszűnt az a rendszer, hogy „tól-ig” határon belül maga állapította meg a polgármester 
illetményét, és a költségtérítés összege is jelentősen csökkent. 
Az új szabályok szerint a polgármesteri illetmény megállapítása során vizsgálják, hogy milyen 
lakosságszámú település esetén kerül betöltésre a polgármesteri tisztség. Balassagyarmat a 10.001-
30.000 fő lakosságszámú településkörbe tartozik. Minden esetben, minden polgármesternek, aki egy 
akkora méretű települést irányít, a helyettes államtitkár illetményének 70 %-ában kell megállapítani az 
illetményét, azaz bruttó 523.500.- Ft-ban. Ennek sem emelésére, sem csökkentésére nincs módja a 
Képviselő-testületnek. 
A költségtérítés összege pedig a polgármester illetményének 15 %-ában van megállapítva, ez szintén 
taxatív, tehát ehhez képest sincs lehetőség emelésre vagy csökkentésre. Tehát 78.500.- Ft bruttó havi 
költségtérítés jár egy ekkora lakosságszámú település főállású polgármesterének.  
Mindkét határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése 
szükséges, ez azt jelenti, hogy a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata, tehát legalább 7 
igen szavazat szükséges. 
 
Lombos István: Nem tartom szükségesnek a szavazásból kizárást. 
 
A Képviselő-testület 2 igen és 10 nem szavazattal Medvácz Lajos polgármestert a döntéshozatalból 
nem zárja ki. 

Medvácz Lajos polgármester további kérdés vélemény hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú 
határozati javaslatot – a polgármester illetményéről –, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

153/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
MEDVÁCZ LAJOS FERENC polgármester illetményének megállapításáról 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és a (4) bekezdés d) pontja alapján 
MEDVÁCZ LAJOS FERENC polgármester illetményét 2014. október hó 12. napjától bruttó 
523.500.-Ft/hó összegben állapítja meg. 
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2. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. október 25. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot – a 
polgármester költségtérítéséről –, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 

  BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

154/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
MEDVÁCZ LAJOS FERENC polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján MEDVÁCZ 
LAJOS FERENC polgármester költségtérítését 2014. október hó 12. napjától bruttó 78.500.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
2. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. október 25. 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
4.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy Csach Gábor Lóránt képviselő 
urat válassza meg a Képviselő-testület Balassagyarmat város főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármesterévé. 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 28. § (2) 
bekezdése alapján az alpolgármester megválasztására titkos szavazással kerül sor. A 28. § (3) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy gépi titkos 
szavazással vagy urnás szavazással történik-e a szavazás. 
 
Csach Gábor alpolgármester-jelölt az SZMSZ 27. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel bejelenti 
érintettségét. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az alpolgármester-jelöltet a személyes érintettségre vonatkozó bejelentése 
a döntéshozatalból nem teszi kizárttá, kizárásához az SZMSZ 27. § (7) bekezdés f.) pontja szerint a 
Képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester-jelölt kizárását a döntéshozatalból, melyet a 
Képviselő-testület 1 igen és 9 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett    n e m  fogadott el. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a gépi titkos szavazásra vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester megválasztásáról szóló határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen és 4 nem szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

155/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló 

 alpolgármesterének megválasztásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 
Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterévé 

CSACH GÁBOR LÓRÁNT 
2660. Balassagyarmat, Viola u. 9/a. szám alatti lakos képviselőt választja meg. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2014. október 25. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint a Képviselő-testület Csach 
Gábor Lórántot megválasztotta alpolgármesternek. Munkájához egészséget és sok sikert kíván. 
Elmondja, hogy a következőkben az alpolgármester eskütételére kerül sor. 
 
Csach Gábor Lóránt a megválasztását követően alpolgármesteri minőségében esküt tesz a képviselő-
testület előtt. (A polgármester felolvassa az eskü szövegét, melyet a megválasztott alpolgármester 
megismétel.) 
 
5.) Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az alpolgármester is főállásban vagy társadalmi 
megbízatásban töltheti be a tisztséget. Főállású alpolgármester esetében a főállású polgármester 
illetményéhez arányosítják a meghatározott illetményét. Az előzőekben már döntött a Képviselő-testület a 
polgármester illetményéről, amely 523.500.- Ft, vagyis a helyettes államtitkár illetményének 70 %-a. Az 
Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján az alpolgármester illetményét a képviselő-testület a polgármester 
illetményének 70-90 %-a közötti összegben, vagyis 366.450 – 471.200 Ft összegben állapíthatja meg. 
Erről szól az 1. számú határozati javaslat. 
A 2. számú határozati javaslat pedig a költségtérítés mértékéről, melynek mértéke értelemszerűen az 1. 
számú határozati javaslat szerinti összeg 15 %-ában kerül megállapításra. 
Mindkét határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése 
szükséges, ez azt jelenti, hogy a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata, tehát legalább 7 
igen szavazat szükséges. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Bejelenti érintettségét és kéri a Testület állásfoglalását. 
 
A Képviselő-testület 1 igen és 10 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett Csach Gábor alpolgármestert 
nem zárja ki a döntéshozatalból. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Képviselő-testület a polgármester illetményének 70-90 %-ában 
állapíthatja meg az alpolgármester illetményét. Én javaslom, hogy 471.200.- Ft összegben kerüljön 
megállapításra az alpolgármester illetménye. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester illetményére vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

156/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
Csach Gábor Lóránt alpolgármester illetményének megállapításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
Csach Gábor Lóránt alpolgármester illetményét 2014. október hó 20. napjától bruttó 471.200.- 
Ft/hó összegben állapítja meg.  

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. október 25. 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 
 

Medvácz Lajos polgármester: Ahogyan már jegyzőasszony is elmondta, az alpolgármester 
költségtérítése illetményének 15 %-ában állapítható meg. Jelen esetben ez az összeg 70.700.- Ft, ezért 
kérem a Képviselő-testületet, hogy 70.700.- Ft-ban állapítsa meg az alpolgármester költségtérítését. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester költségtérítésének megállapítására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

157/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
Csach Gábor Lóránt alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Csach Gábor 
Lóránt alpolgármester költségtérítését 2014. október hó 20. napjától bruttó 70.700.- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. október 25. 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 

 
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai 

elnökeinek és tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az SZMSZ 42. § (3) bekezdése 
alapján a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása nyílt szavazással, minősített többséggel 
történik. A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, hogy 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a napirend tárgyalására nyilvános ülés keretében kerüljön sor, illetve, hogy 
megválasztásuk esetén a megbízatást vállalják.  
 
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Miután a polgármesteri program ismertetése után 
nem volt lehetőségem elmondani a véleményemet, ezt most szeretném megtenni.  
Ma, amikor az első, ünnepélyes ülést tartjuk, és beiktatásra kerül a polgármester és a képviselők, akkor 
az első szóként a gratulációnak kellene elhangzani. Én nem emlékszem, hogy ez megtörtént volna, én ezt 
a hiányt pótolnám.  Szeretnék gratulálni, mindenekelőtt a polgármester úrnak megválasztásához. Ahhoz, 
hogy ismét, most 5 évre mandátumot kapott a város vezetésére. Ezt a gratulációt én személyemben már 
megtettem a választások éjszakáján éjfélkor. Úgy gondolom, hogy ez az első képviselő-testületi ülésen is 
illik. Szeretnék gratulálni azoknak a képviselőtársaimnak, akik a választókörzetekben mandátumot 
szereztek, annyi szavazatot kaptak, hogy egyenes ágon jutottak be Balassagyarmat Város Képviselő-
testületébe. Gratulálok, és jó munkát kívánok. A mai politikai helyzetben ez várható volt, azt gondolom, ezt 
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a várakozást teljesítették.  
Nyilván a polgármesteri program az elmúlt 8 év értékeléséből és az elkövetkezendő időszak teendőiből áll 
össze. Olyan feladatokból, amelyek elismerésre méltóak, megvalósultak, vagy a jövőben lesznek 
végrehajtva. Polgármester úr szívesen használta a programja ismertetése során azt a fajta szlogent, hogy 
az, "ellenzék támogatásával" sikerült olyan programot összeállítani, amelyet az ellenzék is támogatott 
mindig. Nyilván az ellenzék érdeke is, hogy a város fejlődjön, és ha a város fejlesztéséről, fejlődéséről van 
szó, akkor az ellenzék is emellé áll, legfeljebb 1-2 dolgot más módon valósított volna meg.  
Pár szót szeretnék még a bizottságokról szólni. Egyszerűbb lett a nevük, egyetértek, a munkájuk 
ugyanakkor nem fog megváltozni. Ugyanolyan fontos lesz, ugyanolyan eredménnyel kell működniük.   
Egyetlen dolgot azonban szabadjon megjegyeznem. A gesztusok gyakorlása a győztesek privilégiuma. 
Ma a győztesek nem gyakoroltak gesztusokat. Ma a győztesek nem vették számításba, nem vették 
figyelembe, hogy ebbe a testületbe más pártok is - még ha kevesebb szavazattal is –, de delegáltak 
képviselőket. A győztesek nem vették figyelembe azt, hogy ebben a városban a 13.400 szavazásra 
jogosult közül csak közel 5 ezren mentek el szavazni, és ennek az 5.000 szavazónak mintegy fele 
választotta meg a képviselő-testület többségét. Így tehát nem mondhatjuk azt, hogy valamennyi 
balassagyarmatinak köszönetet kell mondani a mostani képviselő-testület összetételéért. Azoknak kell 
köszönetet mondani, akik elmentek szavazni.  Akik nem mentek el szavazni, azok vegyék tudomásul, 
hogy a kisebbség döntött az ő sorsukról is. 
Most, amikor 5 bizottság tagjait választjuk meg, látni kell, hogy a képviselő-testület tagjai megfelelő 
létszámban és megfelelő arányban vesznek részt a kialakult bizottságok munkájában. Ugyanakkor külsős 
tagként 13, a városvezetéshez hű ember kapott helyet a bizottságokban, míg a 3 ellenzéki párt egyetlen 
jelöltje sem foglal helyet külsős tagként egyik bizottságban sem. Én ezt úgy értékelem, hogy a bejutott 3  
ellenzéki párti képviselők nincsenek figyelembe véve akkor, amikor a város vezetésébe beleszólási jogot 
kaphattak volna. Amikor ez a városvezetés a pártokkal szemben nem gyakorol gesztust, akkor nemcsak 
emberi, nemcsak városvezetői, hanem politikusi kivoltjáról is számot ad.  
Köszönöm Polgármester Úr a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam. 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszöntöm Önöket! Én polgármester úrnak gratuláltam már a választások másnapján. 
A testület tagjainak jó egészséget és erőt kívánok a munkához. 
A városvezetés, a választási bizottság tevékenysége kapcsán jegyezném meg, gondolom nagyon 
„bokrosak” voltak most a teendők, netalán tán a mai világban illene személyesen engem is értesíteni, 
hogy mikor lesz az alakuló ülés, Sajnos erről semmilyen értesítést nem kaptam., egyedül a JOBBIK helyi 
elnökét értesítették Önök ki. A választás eredményéről se egy e-mailt, se egy határozatot nem kaptam. 
Számomra ez elfogadhatatlan. 
A külsős tagok kapcsán érdeklődnék én is. Az előző ciklusban volt külsős helye a Jobbiknak, most nincs. 
Kérdésem, hogy ezek az emberek hogyan lettek kiválasztva? Ahogy nézem, ha jól olvastam, 
jegyzőasszony döntött róla, (derültség a teremben), legalább minimális egyeztetésre lett volna szükség. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester Úr.  Csatlakozva az előttem szólókhoz, polgármester 
úrnak már személyesen gratuláltam, most én is gratulálok mindenkinek, a képviselő-testületi és a 
megválasztásra kerülő bizottsági tagoknak sok sikert és jó munkát kívánok. 
A polgármesteri programmal nem kívánok részletesen foglalkozni, Lombos képviselőtársam ezzel 
kapcsolatban elmondta a véleményét, amivel én egyetértek. 
A bizottsági tagsággal kapcsolatos dolog egy kicsit elszomorít engem, főleg azokról a személyekről van 
szó, akik külső tagok lesznek. Csatlakozom ahhoz a véleményhez, hogy elvártuk volna, hogy tőlünk is 
kérjenek javaslatot. Azt gondolom, hogy tudtunk volna olyan személyeket javasolni, akik szakmai 
felkészültségüknél fogva, és egyéb emberi tulajdonságaikból adódóan kellő segítséget tudtak volna 
nyújtani ehhez a munkához. Szeretném felhívni a tisztelt Képviselőtársaim figyelmét egy nagyon egyszerű 
dologra, és szeretném, ha a televíziónézők is ezt jól értenék. Amikor készültem erre az ülésre, átnéztem a 
2010-es október 13-i alakuló ülés jegyzőkönyvét, mikor is ugyanez a téma felmerült, szóba került. Azért 
mondom ezt el, mert tanulságként kell, hogy szolgáljon mindenkinek. Akkor Lombos képviselő úr 
javaslatot tett a határozati javaslat módosítására, többek között javasolt engem is a bizottság póttagjának, 
10-2 arányban ezt a javaslatot elutasította a Képviselő-testület. Nehogy félreértse bárki, hogy engem ez 
bánt vagy nem bánt, én csak a jelenségre hívom fel a figyelmet. Képviselőtársaim, Polgármester Úr ez így 
nem jó. Nem megy, hogy a polgármester és néhány ember eldönti azt, hogy milyen lesz a bizottságok 
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külsős összetétele és ehhez tőlünk még csak javaslatot sem kér. Bár hozzáteszem, hogy ha most kértek 
volna, az előző aspektusból kiindulva, akkor sem tettem volna javaslatot, mert nem hoztam volna olyan 
helyzetbe az én jelöltjeimet, mármint a Demokratikus Koalíció jelöltjeit, hogy 10-2 arányban leszavazza 
őket a Képviselő-testület. Ezt az eljárási módot én visszautasítom és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet 
és Polgármester Urat, hogy a jövőt illetően ezt a kérdést másként kellene kezelni, nagyobb 
körültekintéssel eljárni. Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Ez, ami előttünk van a bizottsági struktúrára, a 
polgármester javaslata. Természetesen lehet hozzá tenni módosító indítványt.  
Természetesen, ha ésszerű javaslat érkezik, meg fogjuk fontolni. 
 
A polgármester módosító javaslat hiányában először az Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatot bocsátja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

158/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
az Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnökének és tagjainak  

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági és Családügyi Bizottság  
                Elnökének:  Orosz Bernadett képviselőt, 

                     tagjainak:   Dobrocsi Lénárd,  
                                        Reznicsek Ferenc Pálné és   
   Szedlák Sándor képviselőket; 
                       Nem képviselő tagjának:  Dr. Csekey Lászlót,                 
                                     Jónás Gábort és  
             Kamarás Sándort választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
      Határidő: 2014. október 25. 
      Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Városüzemeltetési Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadott. 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

159/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
Városüzemeltetési Bizottság elnökének  és tagjainak  

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városüzemeltetési Bizottság 
                   Elnökének:   Huszár Péter képviselőt, 
                   tagjainak:    Pulay László, 
  Siket Béla és 
  Szedlák Sándor képviselőket; 
                  Nem képviselő tagjának:  Bernáth Istvánt,                
                                      Fényes Balázst és  
                                                          Márton Istvánt választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
      Határidő: 2014. október 25. 
      Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

160/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak  

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság 
 
                   Elnökének:   Fazekas János képviselőt, 
                     tagjainak:   Huszár Péter Pál és  
                                      Pulay László képviselőket, 
                    Nem képviselő tagjának:  Bárányné Dr. Balázs Máriát és  
                                       Polonkai Erzsébetet választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Határidő: 2014. október 25. 
     Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak  

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság 
                   Elnökének:   Zolnyánszki Zsolt képviselőt, 
                     tagjainak:   Dobrocsi Lénárd, 
                                       Orosz Bernadett és 
                                       Siket Béla képviselőket, 
                Nem képviselő tagjának:  Frankó Viktóriát,  
                                       Freistág Melindát és 
                                       Petró Györgyöt választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
      Határidő: 2014. október 25. 
      Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

162/2014.(X.20.)    h a t á r o z a t a 
a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak  

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 
 
                   Elnökének:   Lombos István Pál képviselőt, 
                     tagjainak:   Reznicsek Ferenc Pálné és 
                                       Zolnyánszki Zsolt képviselőket, 
                       Nem képviselő tagjának: Dely Lászlónét és  
                                       Palik Ferencet  választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Határidő: 2014. október 25. 
      Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
Medvácz Lajos polgármester: Most pedig a nem képviselő bizottsági tagok eskütételére kerül sor. 
(Polgármester felolvassa az eskü szövegét, melyet a megválasztott külsős bizottsági tagok 
utánamondanak). Munkájukhoz egészséget és sok sikert kíván. 
 
Lombos István: Napirend után pár mondatot szeretnék még szólni. Csak tisztáznám ezt a hiányérzetet, 
ami esetleg az ittlévőkben, illetve a televíziónézőkben kialakulhatott az elhangzottak nyomán, hogy mi 
nem javasoltunk most külsős tagokat. Én csak a saját nevemben beszélhetek. Volt kezdeményezés a 
testületi ülés előtt részemről, elutasításra találtam alpolgármester úrnál. Nem is készültem úgy, hogy én itt 
módosító javaslatot tegyek. Lett volna alkalmas személy, de látszott a szavazásból, hogy egyébként is 
hiába erőltettük volna. Köszönöm szépen. 
 
7.) Tájékoztató a megválasztott képviselők és bizottsági tagok részére a megbízatással 

kapcsolatos teendőkről, illetve az alakuló ülést követően elvégzendő kötelező feladatokról 
(szóbeli) 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alakuló ülést 
követően az Mötv. 43. § (3) bekezdése értelmében a Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia szervezeti 
és működési szabályzatát. Az Mötv. 116. § (5) bekezdése alapján az alakuló ülést követő 6 hónapon belül 
gazdasági programot kell elfogadni, illetve a korábbi, előző ciklusidőn túlnyúló gazdasági programot 
felülvizsgálni. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) és (2) bekezdése 
értelmében a nemzetiségi önkormányzat részére annak megalakulásától számított harminc napon belül 
biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek 
biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, melyet minden év január 31. 
napjáig felül kell vizsgálni. 
 
Dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Már csak adminisztratív jellegű feladataink vannak. 
Kérek mindenkit, hogy a rá vonatkozó esküokmányokat írja alá.  
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottsági Tagok! Az új önkormányzati törvény új szabályokat 
határozott meg a képviselők, a külsős bizottsági tagok összeférhetetlenségével kapcsolatosan, illetve a 
méltatlanság, mint új jogi kategória bevezetésre került. A méltatlanság vonatkozásában biztos, hogy a 
médiából már sokak számára ismert, hogy nem lehet képviselő az, akinek az állammal vagy az 
önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll 
fenn, és azt, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül részletfizetés vagy fizetési 
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halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően nem rendezi. Éppen ezért 
minden képviselőnek az első feladatai között szerepel, hogy november 11-ig erre vonatkozóan benyújtsa 
hozzánk az erre vonatkozó dokumentumot, melyet a NAV-tól lehet igényelni, elektronikus formában, a 
KO-MA elnevezésű központi rendszeren keresztül, mely arról ad egy dokumentumot, hogy az adott 
képviselőnek nincsen sem az állammal, sem pedig a helyi önkormányzattal szemben köztartozása.  
Szintén fontos, hogy a képviselőknek vagyonnyilatkozattételi kötelezettségük van, a megbízatás 
keletkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre ennek benyújtására, illetve ezt követően minden évben 
január 30. napjáig.  
Az előzetes elképzelések szerint a képviselő-testületi ülések hasonlóképpen alakulnának mint az eddigi 
négy évben volt, vagyis adott hónap utolsó csütörtökén lennének. A bizottsági ülések időpontjában sem 
terveztünk változást, az időpontokat megpróbáljuk tartani. Eszerint a Kulturális Bizottság hétfőn 15.00 
órakor, a Városüzemeltetési Bizottság kedden 14.00 órakor, az Ifjúsági és Családügyi Bizottság kedden 
15.00 órakor, a Pénzügyi Bizottság szerdán 13.00 órakor, a Közbeszerzési Bizottság pedig szerdán 15.00 
órakor ülésezik majd. Ez ugye a képviselő-testület ülése hetének hétfő, kedd és szerdai napja. 
Természetesen, amennyiben a bizottságok tagjai úgy ítélik meg, hogy ezek az időpontok veszélyeztetik a 
bizottságnak a határozatképességét, az első bizottsági ülésen lehetőség lesz ezek felülvizsgálatára.  
Október 23-án rendkívüli ünnepi ülés lesz a szokásoknak megfelelően a Vármegyeházán, október 30-án 
pedig az első rendes képviselő-testületi ülés, amit megelőzően már hétfőn, kedden és szerdán már 
bizottsági ülések lesznek.. 
Az eddigi gyakorlat szerint minden képviselőnek, aki ezt igényelte laptop volt biztosítva, és a testületi 
anyagokat CD-n juttattuk el a képviselőknek. Természetesen, aki azt kérte, annak eddig is papíralapon 
volt, erre ezután is lesz lehetőség.  
Az elképzelések szerint új laptopok kerülnének beszerzésre, az árajánlatok bekérése folyamatban van. 
Addig kérek mindenkit, hogy akinél van laptop addig a régit használja, az új képviselő-testületi tagoknak 
CD-n, és papíralapon is biztosítjuk az anyagot. 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a képviselők  jogosultak újság előfizetésre a rendeletben foglaltak 
szerint.  Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot hamarosan eljuttatjuk Önökhöz, amit kérek kitöltve 
visszajuttatni.  
Ha az elhangzottakkal kapcsolatosan, a méltatlansággal, az összeférhetetlenséggel, a 
vagyonnyilatkozattal, illetve az újsággal kapcsolatosan bárkinek kérdése van, Kanyó Andrásné 
osztályvezető asszonyt kell keresni, a már kitöltött, elkészített nyilatkozatokat is nála lehet leadni. 
 
Lombos István: Kérdésem van: a már eddig is képviselőként tevékenykedők erre az évre már adtak le 
vagyonnyilatkozatot, nekik is újra le kell adni? 
 
Dr. Varga Andrea jegyző: Igen. 
 
Medvácz Lajos polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy állva, közösen énekeljék el a szózatot. 
A polgármester 15 óra 40 perckor elköszön a Városi Televízió nézőitől és bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 
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