
 
 
 
 

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 2016. június hó 30. napján 
8,30 órától tartott rendkívüli  üléséről. 

 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fazekas János, Huszár 

Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, és Szedlák 
Sándor képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a Hivatal dolgozóit.   
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 9 fő van jelen) és azt megnyitja. 
A polgármester megkérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen 
szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Javaslat a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság és 

a balassagyarmati székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 

2.) Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés köztéri műalkotás elhelyezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok utánpótlás Sport Egyesület támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
N a p i r e n d: 
 
1.) Javaslat a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság és a balassagyarmati székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak 
megválasztására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

163/2016.(VI,30.)     h a t á r o z a t a 
a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság  

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 22. §-ában foglalt rendelkezés alapján a Nógrád megyei 02. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság   

      tagjának: 
Palik Ferenc 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 6. I/5. 
Dr. Szabó Ervin 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 30-36. II/18. 
Demus László 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 11. 

     póttagjának: 
Sztancsik József 2660 Balassagyarmat, Baross G. utca 16.  
Borkó Edit 2660 Balassagyarmat, Baltik F. utca 10. II/2. 
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
2. Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, a 

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a tagok eskütételéről 
 

Határidő: 2016. július 5.   
       Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2016.(VI.30.)     h a t á r o z a t a 
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23.§ -ban foglalt rendelkezés alapján a balassagyarmati székhelyű Helyi Választási 
Bizottság  

      tagjának: 
Görög Imréné 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 18. 
Kopcsányi Ottó 2660 Balassagyarmat, Béri B. Ádám út 22. 
Dénes Andrea 2660 Balassagyarmat, Arany J. utca 5. II/3. 

     póttagjának: 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. utca 20/D.  
Dr. Jóna András 2660 Balassagyarmat, Patvarci utca 20. tetőtér 9. 
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
2. Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, a 

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 

Határidő: szöveg szerint  
       Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 
eskütételének megszervezéséről. 
   
Határidő: 2016. július 5.   
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
2.) Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István: Én csak azt szeretném kérdezni, ez kisajátításos vagy megvételi ügylet? 
 
Csach Gábor alpolgármester: A területek nagy része a Magyar Állam tulajdona, ezek ingyenesen 
kerülnek önkormányzati tulajdonba. Az átadás-átvétellel összefüggésben merülhetnek fel költségek, pl. 
illeték, igazgatási és szolgáltatási díja, az átminősítés díja, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségei, 
egyéb költségek. A Mahle-val megegyeztünk, már kiraktuk a lámpákat, cserébe odaadja a területet, tehát 
ott egy barter megállapodás született. Van egy magántulajdonos, akivel már szintén előszerződést 
kötöttünk. 
 
Lombos István: A kerékpárút akkor bejön teljesen a városig? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Igen, a Május 1. útig. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2016.(VI.30.)     h a t á r o z a t a 
a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezelésében lévő 

ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat 2108. számú 
országos közút mellett tervezett kerékpárút megépítése érdekében a Magyar Állam tulajdonában és 
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) vagyonkezelésében 
lévő területeket az ingatlanok tulajdonjogi rendezése után önkormányzati tulajdonba veszi az 
alábbiak szerint:  
 
A Fegáta Bt. által készített 13/2016. munkaszámú változási vázrajz szerint: 
Változás előtti állapot: 
Balassagyarmat 1920 hrsz kivett, országos közút 17 792 m2 tulajdonos MÁ 
 
Változtatás utáni állapot: 
1920/1 hrsz kivett, országos közút 17 717 m2 tulajdonos MÁ 
1920/2 hrsz kivett, kerékpárút 27 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után) 
1920/3 hrsz kivett, kerékpárút 49 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után) 
 
Változás előtti állapot: 
Balassagyarmat 3145 hrsz kivett, közterület 7 755 m2 tulajdonos MÁ 
 
Változtatás utáni állapot: 
3145/1 hrsz kivett, közterület 6 727 m2 tulajdonos MÁ 
3145/2 hrsz kivett, kerékpárút 1 027 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után)  
 
A Fegáta Bt. által készített 14/2016. munkaszámú változási vázrajz szerint: 
Változás előtti állapot: 
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Balassagyarmat 060 hrsz kivett, országos közút 19 388 m2 tulajdonos MÁ 
 
Változtatás utáni állapot: 
060/1 hrsz kivett, országos közút 17 769 m2 tulajdonos MÁ 
060/2 hrsz kivett, kerékpárút 1 370 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után) 
060/3 hrsz kivett, kerékpárút 244 m2 tulajdonos Önkormányzat (átvétel után) 

  
2. A Képviselő-testület az átadás-átvétellel összefüggésben felmerülő valamennyi költség (illetékek, 

igazgatási és szolgáltatási díjak, az átminősítés díja, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségei, 
egyéb költségek) viselését magára vállalja, a költségek forrását az önkormányzat költségvetésében 
biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás–

átvételével kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés köztéri műalkotás elhelyezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Ez a gépkocsi parkolóhelyek rovására megy? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Igen. 
 
Pulay László: Kinek az ötlete, terve ez? Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert én nem támogatom semmi 
szín alatt. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Miért? 
 
Pulay László: Mert nem ide való. Borzalom, ezzel a ráccsal, meg egyebekkel. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Petró György szobrászművésszel ketten gondoltuk végig. Minden 
helyszínt végiggondoltunk a városban, ami 56-hoz kötődik. Három fontos helyszín van 
tulajdonképpen a belvárosban, ez az egyik, az egykori Forradalmi Bizottsági Székhely, ami a megye 
első ilyen intézménye volt. Itt van egy emléktábla, amelyik aszimmetrikusan van a falon, tehát, ha 
nézitek a látványtervet, akkor látjátok, hogy az épület nyugati homlokzata akkor szimmetrikus, ha 
kerül mellé még valamilyen létesítmény.  
A második helyszín a Börtön környéke, ott voltak az őrizetbe vételek. Ez rettenetes környék, ott 
nincsen olyan lehetőség, ahol minőségileg lehetne valamit kezdeni. 
A harmadik pedig a volt Határőrség épülete, de az állami tulajdon, tehát ott mi nem építhetünk 
semmit. Bonyolultak a tulajdonviszonyok.  
Jó lenne szobrot állítani, de az, nem ez a kategória, az egy teljesen más nagyságrendű költséget 
jelentene. 
Úgy próbáltunk kitalálni egy ilyen emlékpontot, ami belefér ebbe a pályázati anyagba. 
Ez ami ki lett osztva, ez egy skicc, nem így fog kinézni. Nagyon szép, faragott mészkőből készül, a 
villanyoszlop kikerül, helyére a földről megvilágító lámpa kerül, ami megvilágítja a két emléktáblát is. 
Személyessé lesz téve, azáltal, hogy a balassagyarmati áldozatokról is megemlékezik. Ábel Lajosról, 
aki a balassagyarmati események egyetlen halálos áldozata, akit agyonvertek a börtönben.  
Tyekvicska Árpáddal egyeztettünk – mert egy emléktábla korlátozott felület a nevek tekintetében – 
hogy kik azok, akiket börtönbüntetésre ítélt a bíróság az 56-os események miatt, ebben konszenzus 
van, erre vonatkozóan osztottam ki egy kiegészítést az ülés előtt pótlólagosan. Ez egy sztélé, 
tulajdonképpen egy emléksírkő. Több ezer éves hagyomány, hogy az áldozatoknak ilyet állítanak.  
Mivel ez egy nívós épület, úgy gondoltuk, hogy az egyik ablak koszorús motívuma költözik le a 
földszintre. Ez a lámpasávban lesz, tehát nem fogja zavarni se a gyalogos közlekedést, se az utca 
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látványát. Nem lesz ilyen magas, mint a rajzon, nem fehér, hanem sárgás színű lesz, a miliőbe bele 
fog illeszkedni. A „Devictus vincit” azt jelenti, hogy „Legyőzetve győztek”. 
Ezzel párhuzamosan a vasútállomás melletti járda, a felüljárótól az állomásig is helyre lesz állítva. Az 
onnan kikerülő bazalt kövek pedig a sztélé körül alkotnak majd egy „régi Bajcsy utat”, a kockakő 
amúgy is az 56-os forradalom jelképe. Egy 30-40 m2-es területen fogja majd körbeölelni és meg lesz 
csinálva a járda a Bajcsy út oldalán is, nyilván nem ebből a pénzből, járdapályázati pénzből. 
Tehát olyan személyes emlékművet hoznánk létre, ami a városi rendezvényeknek méltó helyet 
biztosítana. Az is fontos, hogy egy iskola van vele szemben, fontos, hogy az iskolások, a gyerekek, a 
szülők napi szinten találkozhatnak végre azokkal a személyekkel, balassagyarmatiakkal, akik 
áldozatot hoztak 56-ban. 
Nagyon sokat gondolkoztunk rajta, lehet más emlékművet is csinálni, nem találtunk alkalmasabb 
helyet. A Főtér nagyon zsúfolt, a pályázat miatt nem is lehet csinálni „akciót”, a Palóc liget zsúfolt, ott 
a Műemlékvédelem annak idején több létesítményhez nem járult hozzá. 
Nem nagyon van hely a városban, ami méltó lenne a történelmi eseményekhez, vagy méltóbb 
helyszíne lenne az ünnepségeknek. 
 
Pulay László: Megpróbálom egy kicsit nyugodtabban. Először is, miért nem lehetett ezt megbeszélni 
előtte a Testületnek, nem így, hogy készen kapunk egy anyagot, ezt kell elfogadni.  
Ezt meg kellett volna beszélnünk közösen, hátha van rajtam kívül is más vélemény. 
Ezt így nem tudom elfogadni semmi szín alatt, mert a Bajcsy út szűk, semmilyen utca. Most ide 
bepréseljük még ezt a műalkotást. Egy emléktábla fog odakerülni, de nemcsak egy ember volt az 56-
os események szenvedő alanya Balassagyarmaton.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Ábel Lajos neve a sztélé hátoldalára kerül, a másik oldalra pedig 
felkerül 31 név.  
 
Pulay László: Említettem már többször, nem egyszer, hogy a volt Határőr laktanya előtt már rég 
meg kellett volna csinálnunk a rendszerváltozás óta, hogy egy emléktáblát, valamit elhelyezzünk 56-
os emlék gyanánt Maléter ezredesnek, aki itt teljesített szolgálatot Balassagyarmaton 1947-49 körül. 
Ezt félkörívben, egy emléktábla rendszerrel gyönyörűen meg lehetne csinálni.  
Nem akarom elhinni, hogy ez az egyetlen egy megoldás létezik. Ott van a hatalmas tér, gyönyörű az 
épület is, úgy-ahogy, a körülötte lévő zöldövezetet is rendbe kellene tenni, ez lenne a legkevesebb.  
Az a modern, I. világháborús szobor, amit Gere úrék szeretnének, az elhelyezhető akár a 16-os 
Honvéd szobor mellett, annak a közelében. Vagy akár bárhol a városban, biztos, hogy találnánk neki 
helyet. 
A lényeg az, hogy szerintem ez, a rácsos ablakok előtt, a tűzcsap mellett, ebben a keskeny, kis 
utcában, ez semmi, ez nulla. Ez nem ide való, sokkal többet érdemelnek. Van nekünk még rengeteg 
név, én tudom, Magyar Pál, Daróczi Gusztáv, Bargár tanár úr. Van rengeteg név, és akkor még nem 
is említettük a nem balassagyarmati áldozatokat. Akik szintén valahol itt vannak. Hadadyra és 
Hargitayra gondolok. Nem biztos, hogy ide kell őket besorolni, de valahol mégis csak, ők is 
áldozatok. Én amondó vagyok, ezt érdemes lenne átgondolni még egyszer, mert maga a Bajcsy út 
keskeny, forgalmas is. Nem beszélve a diákokról, a moziból kijövő „discósokról”, hogy esetleg milyen 
károsodást fog szenvedni. Egyedüli pozitív előnye az, hogy a rendőrség ablaka előtt van.  
Javaslatom az, hogy gondoljuk át még egyszer. Köszönöm. 
 
Fazekas János: Én személy szerint üdvözlöm ezt az ötletet az alpolgármester úr által 
elmondottakkal együtt, az előterjesztésben foglaltak szerint. Nem vagyok egy 56-ot nagyon ismerő 
ember, minden bizonnyal számos helye lehetne a városban egy ilyen típusú emlékmű 
megjelenítésének, de van ebben egyfajta hétköznapi praktikum. Én úgy emlékszem, javítsanak ki, ha 
tévedek, hogy az 56-os megemlékezések akként zajlanak Balassagyarmaton, hogy összejön a 
tömeg először a Palóc ligetben a Múzeum mellett, ezt követően átsétál a Rendőrség épülete elé, 
éppen erre a helyszínre, itt is megemlékezik, aztán ünnepi testületi ülés zajlik a volt Megyeházán, 
majd állófogadás következik. Ha egy másik helyre tesszük, kérdezem, hány helyre fogunk elmenni 
október 23-án? Én azt gondolom, hogy az elmúlt évi 56-os megemlékezésen elhangzott bejelentése 
az alpolgármester úrnak, hogy egy ilyen típusú emlékmű felállítására kerül sor ebben az évben, 
ahogy az előterjesztésben írva van, én támogatni tudom. Köszönöm. 
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Medvácz Lajos polgármester: Pulay képviselő úr említette a Hadady, Hargitay emlékművet. Ehhez 
kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy ezt a POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete már elindította, 
mi támogatjuk. Valószínű, hogy ez meg fog valósulni. Ez igazából egy síremlék-szerű hely lesz, 
temetőben, annak megfelelően kerül kialakításra. Tehát lesz még egy helyszín a 
megemlékezésekkor, de ez így szerintem nagyon helyes, így jó. A temetőben kell az ott elhelyezett 
áldozatoknak emléket állítani.  
Szoborállításon még gondolkodhatunk, de az nagyon sokba kerülne, 10 millió Ft feletti költség lenne. 
Szeretnénk, majd azt kell közös elgondolással kitalálnunk, megvalósítanunk, megtalálni annak a 
helyét.  
Én is sokat lamentáltam ezen, hogy legyen, abban Fazekas képviselő úrral egyetértek, hogy a 
praktikum szempontjából célszerű lenne ide elhelyezni, az előterjesztés szerint. 
A megvalósítás során lehet ezen még finomítani.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Pulay képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy a Határőrségnél nem 
tudunk csinálni semmit, oda engedélyes tervek kellenek. Ráadásul most folyamatban van annak a 
területnek a Kormányhivatalhoz való kerülése, ott semmit nem tudunk csinálni. Az egy akkora tér, 
hogy ott kb. a Civitas Fortissima szobor nagyságú szoborcsoportot vagy műemléket kellene csinálni 
ahhoz, hogy az ott érvényesüljön.  
Emléktáblát Maléternek ettől függetlenül is lehet állítani. Sőt, az utánunk következő bármelyik 
képviselő-testület, bármilyen emléket építhet a város bármely pontján.  
Most van egy pályázati lehetőség, ezt júliusban legkésőbb be kell adnunk, mert merülnek a keretek. 
Ezt októberig még meg is kell csinálni. Akárhogy vizsgáltuk a költségeket, tényleg semmi más nem 
derült ki belőle csak az, hogy a városi ünnepség helyéül szolgáló helyből valamilyen „szalonképes”, 
méltó emlékhelyet csináljunk. Ebbe a költségvetésbe, ez fér bele. Ez az oka, hogy kétségtelen tény, 
ez nem egy ideális hely, de hát nincs ideális hely sajnos a városban, mert mindenhol van már valami, 
eleink sem tétlenkedtek, a 70-es években is irtózatos mennyiségű szobrot állítottak. Foglaltak a 
helyek. Nagyon nehéz olyan helyet találni a városban, ahol 5 millió forintból lehet produkálni valamit.  
Emlékezzünk vissza, a Civitas Fortissima szobor esetén 12 millió forint volt csak a szobor. És ez 
2002-ben volt.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Azt javaslom, Pulay képviselő úr aggályait elfogadva, hogy ezt most 
fogadjuk el az előterjesztés szerint. Két dolog miatt. Egyrészt a praktikum miatt, másrészt abban 
gondolkodhatunk, hogy lehetőség szerint szobrot is állítunk majd. Ez jó a városnak, ad egy sajátos 
hangulatot. Egy olyan jellegű 56-os szobrot, ami általános jellegű.  
Még kérdés? Vélemény? 
 
Pulay László: Végighallgatva az elhangzottakat, én magam is a praktikumot akarom kihozni az 
egészből, hogy a lehető legrosszabb hely. Ha valaki bejön reggel, 7.00, 8.00 óra körül abba a közbe, 
látja, hogy a gyerekeket ott „kidobálják” a szülők az autókból, hát egyszerűen nem lehet közlekedni. 
Ezzel még szűkítjük a helyet. Az ünnepségeken, bokrokon túl, bokrokon innen, a résztvevők se 
férnek el. Mindenféleképpen ott (a Határőrségnél) kínálja magát az a hatalmas terület és én állítom, 
pillanatok alatt az állam hozzá fog járulni, hogy azt a területet használjuk fel. Tessék ebben 
gondolkodni! Én amondó vagyok, hogy halasszuk el a döntést egy héttel, de át kellene gondolni.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Ugyanez van a Május 1. úton is, pedig ott van hely, mégis ugyanez a 
tumultus reggel és este, amikor hozzák, illetve viszik a szülők a gyerekeket az iskolába. Ez a világ 
ilyen, nem erre tervezték a várost.  
A pályázat folyamatos beadású, valószínű, hogy a 60. évfordulóra fel fogják pörgetni.  
Ez a pályázat nem annyira nagy volumenű, hogy ne lehetett volna itt megbeszélni, hogy előzetesen 
kellett volna erről egyeztetni.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Még meg is kell nyerni a pályázatot. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
166/2016.(VI.30.)     h a t á r o z a t a 
köztéri műalkotás elhelyezéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által KKETTKK-56P-02 kódszámon kiírt 
pályázati felhívásra benyújtásra kerülő pályázat nyertessége esetén a határozat mellékletében foglalt 
köztéri műalkotás elhelyezéséről dönt. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázat nyertességéről szóló értesítést követő 90 nap 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés a BSE Palóc Farkasok utánpótlás Sport Egyesület támogatására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester: Én úgy gondolom, hogy van egy mondat a határozati javaslatban, miszerint 
„szerződéskötésig biztosíték nyújtására kerül sor”, ez garancia a támogatás összegének 
visszaszerzésére, nem fizetés esetén. A TAO-nak az érdekes szabályaiból következik ez az egész. 
Valószínűleg ebből adódnak ezek az anomáliák a látványsportoknál, főként a kisegyesületeknél. 
Többször elhangzott, hogy a Delphi (most már Mahle) miért nem támogatja, hát azért, mert nem fizet 
adót. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A kézilabda csapat is visszafizette a támogatást. 
 
Szedlák Sándor: Megnyugtatóan biztosított-e visszafizetés? Megvan rá a fedezet? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Megvan, igen. 12 milliós eszköz. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A kézilabda csapatot nem először támogattuk, mindig nagyon 
példamutatóan rendezték a dolgokat. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Az MLSZ-szel az volt a baj, hogy ellentétben a kézilabdával, nagyon sokáig 
nem támogatott bérleti konstrukciókat, tehát nem tudott működési költséget elszámolni a TAO-n belül, ez 
okozta, hogy nagyságrendekben más problémák merültek fel. Idén, az őszi szezonban már ez működik. 
Most állhat helyre a focinál az, ami a kézilabdánál már évek óta működik, hogy tulajdonképpen nullára jön 
ki a TAO-nak köszönhetően a finanszírozás. 
 
Lombos István: Hogy mindenki értse, a társasági adóból csak utánpótlást lehet finanszírozni. Ráadásul a 
Magyar Labdarúgó Szövetségnél az utánpótlás-képzés No1-es. A BSE Labdarúgó Klub és a Palóc 
Farkasok az két különböző egyesület. Ha a Palóc Farkasok pályázik TAO-ra, abból a BSE felnőtt 
labdarúgó csapatát működtető egyesület gyakorlatilag nem tud részesülni. És nem is tud TAO-ra pályázni, 
mert nincs neki utánpótlás szakága. A másik dolog: fizessen bérleti díjat, a város pedig adja vissza nekik 
a bérleti díjat. És akkor már nemcsak utánpótlásra lehet felhasználni, hanem minden másra fel lehet 
használni. Ebben partner volt a város, ami nem kis dolog. Csak azt nem tudom, a labdarúgók ezt hogy 
oldják meg, ha nem az önkormányzaté a sportlétesítmény. 
December 20-ig van TAO pályázati lehetőség. December 20-ig szerződést köt, meg fogja kapni a 
társasági adóból a támogatást, abból ezt a 8 millió forintot vissza tudja fizetni.  
Azt jelezni kell feléjük, hogy a pályázat benyújtásakor fel kell tüntetni, hogy mire akarnak költeni. 
 
Fazekas János: Én csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy előttem egy levél, amelyben 8 millió 
Ft-ot kér valaki, és nincs itt. Elvártam volna az elnök úrtól, Klinger Attilától, hogy idejöjjön és mondja el 
személyesen. 
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Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2016.(VI.30.)     h a t á r o z a t a 
a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület támogatásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 millió forint összegben 

visszatérítendő támogatást biztosít a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesületnek, az alábbi 
feltételek szerint: 
 
- a szerződés megkötésének határideje: 2016. július 15. 
- a támogatási összeg egy összegben, a szerződéskötést követően haladéktalanul átutalásra kerül 
- a támogatási összeg visszafizetése legkésőbb 2016. december 31. napjáig megtörténik 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a alapján a szerződéskötésig 

biztosíték nyújtására kerül sor. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a képviselőknek a részvételt és 9.25 órakor bezárja az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


