Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május
14-én 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Huszár Péter, Orosz
Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák Sándor és
Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés
határozatképességét, a megválasztott 12 képviselőből 9 fő van jelen (Dobrocsi Lénárd, Fazekas János és
Lombos István képviselők igazoltan vannak távol).
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e vélemény, javaslat.
A polgármester vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. felügyelő
javaslattételére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

bizottságába

tag

delegálására

való

2.) Előterjesztés üzletrész átruházási megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a „Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat
város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatban
foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének fenntartására (zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
1.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. felügyelő bizottságába tag delegálására való
javaslattételére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
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a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft felügyelő bizottságába tag delegálására való javaslattételéről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft
felügyelő bizottságába tagként javasolja az alábbi személyt:
Siket Béla ( 2660 Balassagyarmat, Bartól Béla u. 22. szám alatti ) lakos
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatot a Nyugat – Nógrád Vízmű
Kft taggyűlésén előterjessze és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2015. május 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

2.) Előterjesztés üzletrész átruházási megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Előző Képviselő-testületi ülésen szóba került az, hogy a Nyugat
Nógrád Vízmű Kft-ben lévő mintegy 55M forint névértékű üzletrészből 43M forint névértékű üzletrészt az
önkormányzat átruház a DMRV Zrt részére. A vagyonértékelés ellenértékét ily módon teljesítjük a Nyugat
Nógrád Vízmű kft által DMRV Zrt-ére engedményezett követelésként. A fennmaradó 12M forint névértékű
üzletrész vonatkozásában pedig érkezett egy olyan ajánlat a DMRV részéről, hogy ezt az üzletrész
mennyiséget névértéken megvásárolná az önkormányzattól. Levélben is jelezték, és a mérlegükből is
látható, hogy a május 28-i taggyűlésükön leszállítják majd a társaság törzstőkéjét. Ez az üzletrész
lényegesen kevesebbet, mintegy felét fogja csak érni a következőkben. E tekintetben úgy tűnik, hogy az
önkormányzatnak az a gazdasági érdeke, hogy ezt az adásvételi szerződést a felajánlott névértéknek
megfelelő ellenérték fejében megkösse.
Szóba került, de azért nem szerepel az előterjesztésben, mert még nem lett pontosítva, hogy ezen
ellenérték fejében a DMRV a Nyírjesi gáttal kapcsolatos munkálatokban venne részt, de ennek az értékét,
és a munka mennyiségét még pontosítani szükséges. Az ottani vállalkozási szerződés fejében járó
vállalkozói díjat pedig beszámítanánk az üzletrészek ellenértékébe. Természetesen polgármester úr ezt
megfelelő munkavégzés ellentételezéseként gondolta.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
Törvényi változás következtében a Nyugat Nógrád Vízmű Kft, mint szolgáltató megszűnt, és a DMRV
vette át ezt a működést. 2013-ban úgy döntött a Nyugat Nógrád Vízmű Kft, hogy felbecsülteti a vagyont,
és most a vagyonfelbecsülési díj ránk eső részéről van szó.
Siket Béla: Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az utolsó taggyűlésen arról volt döntés, hogy a
vagyon arányában a jegyzett tőkéből mindenki biztosítékot kap a tagi hitelre. Mert a vagyonértékelés
kifizetésére a fix összeget a DMRV biztosította.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A döntés pontosan úgy szólt, hogy a DMRV által nyújtott tagi hitel
nyújtotta a fedezetet magára a vagyonértékelés ellenértékére, annak a biztosítéka pedig a Nyugat Nógrád
Vízmű Kft vagyona volt.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük!
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
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üzletrész átruházási szerződés megkötéséről
1.Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 2015. április 30-án
meghozott döntésére – névértéken értékesíti a tulajdonában lévő jelenleg 12.090.000.- Ft – azaz
tizenkettőmillió-kilencvenezer forint névértékű üzletrészét, a DMRV Zrt javára.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2015. május 27.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Az 3. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 10/A. számú
jegyzőkönyv tartalmazza.

A polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést berekeszti.
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

