Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december hó 10.
napján 8,30 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas
János, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák
Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit.
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 11 fő van jelen, Orosz Bernadett távolmaradását előre
jelezte) és azt megnyitja.
A polgármester megkérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítése?
Szedlák Sándor: Egyebek napirend keretében szeretnék egy kérdést feltenni.
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirend felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a tanuszoda megépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a téli szünidőre vonatkozó gyermekétkeztetés biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai program, Szervezeti és Működési
Szabályzat és Házirend módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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5.) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési
megszüntetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Központ

magasabb

vezetői álláshelyének
(Zárt ülés)

6.) Egyebek
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a tanuszoda megépítésére
megkötéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

vonatkozó

együttműködési

megállapodás

Medvácz Lajos polgármester: Az anyag egyértelmű és világos, a Nemzeti Sportközpontok szakembere
azt mondta, hogy most már visszafordíthatatlan a folyamat. Bízom benne, hogy jövő szeptemberre, vagy
legkésőbb októberre az uszoda állni fog. Részünkről mindent megtettünk ennek érdekében.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?
Lombos István: A finanszírozással kapcsolatban nincs semmilyen összeg a megállapodásban.
Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatosan tudunk-e valamilyen információt?
A másik kérdésem: a megállapodás tartalmazza azt is, hogy mit kell az önkormányzatnak az uszoda
környékén elvégezni. Az épület maga az államilag finanszírozott, de a környezetét nekünk kell csinálni.
Erre van költségvetési fedezet? Ha van, milyen összegben?
A harmadik kérdésem lett volna, hogy szeptemberre ez megvalósítható-e, de Polgármester Úr ezt már
megválaszolta.
Csach Gábor alpolgármester: Meg van tervezve az összes önkormányzati teendő. A tervező megküldte
az árlistát, amely nagyságrendileg 8 + 5 millió Ft nettó költséget jelent. Azért nem írtuk bele, mert ezt
meg kell versenyeztetni, el kell dönteni hogy kivel végeztetjük. Ha a közfoglalkoztatás keretében csináljuk
meg, akkor még olcsóbb lesz. Az Ipolypart utca ivóvízhálózatának a fejlesztése a svájci projektbe
bekerült, annak költségével is csökkennek a kiadások. Ennek most van a közbeszerzési eljárása
folyamatban.
Mind az idei, mind pedig a jövő évi költségvetésben megvan a forrása a finanszírozásnak.
Úgy gondoljuk egyébként, hogy amíg nem áll legalább 50 %-on az építkezés, addig nem fogunk hozzá az
önkormányzati részekhez.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2015.(XII.10.) h a t á r o z a t a
a tanuszoda megépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Sportközpontok
beruházóval kötendő, a tanuszoda megépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás
tervezetét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2015. december 31.
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2.) Előterjesztés a téli szünidőre vonatkozó gyermekétkeztetés biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bécsiné Miklecz Mariettát, a GAMESZ igazgatóját. Megkérdezi,
hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni az anyaghoz?
Bécsiné Miklecz Marietta igazgató: Köszönöm, nem.
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Szedlák Sándor: Köszönöm az intézkedést, a menza reform ügyével is hasonlóképpen kellett volna
foglalkozni.
Lombos István: 34 főről van szó. Én ezt nem kommentálom, sem pro, sem kontra. Kérdésem, ha ez a
szám 39, vagy 41 lenne időközben, akkor ez jelenthetne-e gondot?
Bécsiné Miklecz Marietta igazgató: Költségvetést nem is terveztünk erre, mert elég képlékeny a dolog. A
napi étel lemondásokat, a kiadásokat mindig csak a tárgyév után tudjuk egészen pontosan kiszámítani.
Egyáltalán nem okoz gondot, ha rendelkezésre áll a raktárban az élelmiszer. A forrás rendelkezésre áll,
hiszen mindig 186 napra tervezzük az étkezést.
A forrás rendelkezésre áll, majd a zárszámadásban lehet ezeket elkülöníteni, mert ez nem normatív
felhasználás.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2015.(XII.10.) h a t á r o z a t a
a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján
a téli szünidőben gyermekétkeztetést biztosít az óvodai, iskolai nevelési-oktatási intézményekben
ellátott – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – azon balassagyarmati gyermekek
részére, akik igényüket az adott nevelési-oktatási intézmény vezetője felé erre vonatkozóan
határidőben benyújtották.

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt gyermekétkeztetést 10 fő felett a Gazdasági és Műszaki
Ellátó Szervezet, míg 10 fő vagy annál kevesebb igénylő esetében a Szent Erzsébet Idősek Otthona
üzemeltetésében lévő főzőkonyhából biztosítja.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az érintett intézmények vezetőit a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

3.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai program, Szervezeti és Működési
Szabályzat és Házirend módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2015.(XII.10.)
határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szakmai program módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Szakmai programjának módosítását – 2016. január 1. napjával történő hatályba lépéssel – a
határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el…
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2015.(XII.10.)
határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – 2016. január 1. napjával történő hatályba
lépéssel – a határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el…
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2015.(XII.10.)
határozata
a Szent Erzsébet Idősek Otthona Házirend módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Idősek Otthona
Házirendjének módosítását – 2016. január 1. napjával történő hatályba lépéssel – a határozat
mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester
4.) 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 hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2015.(XII.15.) 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)
Az 5.) napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv
tartalmazza.
6.) Egyebek
Szedlák Sándor: Egyetlen kérdésem lenne. Találkoztam 2-3 vállalkozóval, akik sérelmezték, hogy az
iparűzési adó kapcsán egy hónapos elmaradás után végrehajtó jelentkezett náluk.
Az Önkormányzat állítólag megbízott egy végrehajtót az iparűzési adó beszedésével, és a végrehajtó írt
nekik levelet, hogy ennyi és ennyi tartozásuk van, és stb., stb. Mondtam, hogy nekem erről nincs
tudomásom, de meg fogom kérdezni.
dr. Varga Andrea jegyző: Ez egészen biztos, hogy nincsen így. Az iparűzési adó bevallás egyrészt az
előző évben végzett tevékenységéből van kiszámítva, ez egy előzetes becslés, utána a vállalkozó, illetve
a könyvelője által beadott adóbevallásból van kiszámítva, ami két félévre van szétosztva.
Az egy hónap az mihez viszonyítottan jön elő?
Ha vannak konkrét nevek, az eljárási szabályokat betartva nagyon szívesen belenézünk a konkrét
ügyekbe, hogy történt-e esetleg szabálytalan eljárás, vagy valami olyasmi, ami miatt őt sérelem érte.
De az kijelenthető, hogy az eljárás sokkal lassabb, nem a kollégák lassúsága miatt, hanem az eljárási
szabályok miatt, tehát egy hónapos csúszással biztos, hogy nem megy ki a végrehajtó.
De ülés után nagyon szíves utánanézünk.
Csach Gábor alpolgármester: Először felszólítás megy, majd néhány hónap után inkasszó kísérlet.
Szedlák Sándor: Van ilyen végrehajtói megbízatás az önkormányzat részéről végrehajtó felé?
Medvácz Lajos polgármester. Igen van, de nem egy hónap után.
Lombos István: Ennek van egy gyakorlata. Van egy adófizetési kötelezettségi határidő, annak, ha nem
tesz eleget valaki, akkor azt felszólítják. Amennyiben nem tesz eleget a felszólításnak, még egyszer
felszólítják és végül még akár végrehajtóhoz is kerülhet az ügy.
Szedlák Sándor: Köszönöm a választ. Én is pontosabban tájékozódom, hogy miről is szól ez a levél, és
aszerint teszem meg a további lépéseket.
Medvácz Lajos polgármester a napirend elhangzása után megköszöni a képviselőknek a részvételt, és a
munkát és 9.10 órakor bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

