Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/B. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november
hó 25. napján tartott ülése keretében tartott közmeghallgatásáról.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey
László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és
Szabó Péter képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Magyaros Tamás osztályvezető
Moór Mátyás osztályvezető
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
N A P I R E N D:
Legfontosabb teendők a 2010-2014-es önkormányzati ciklusban
Javaslatok a közterületek rendjének biztosítására, infrastruktúrájának javítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent polgárokat és
a városi televízió nézőit. Felolvassa a napirendhez kapcsolódó tájékoztatót, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondja, hogy a város polgárai 18,00 óráig kérdéseket tehetnek fel az 505-925 és az 505909 telefonszámokon.
Győri János: Úgy tudom, az Önkormányzatnak tervei vannak a volt Ifjúság úti ÁItalános
Iskola területével, hogy az egész épület el lesz bontva, a terület telkeknek lesz kialakítva.
Látjuk, hogy a területről az értékes anyagokat, a cserepet elvitték. Mi lesz a további sorsa?
Körfogalom: 80-90 %-ban elkészült. Óriási hibája, hogy a zebrákat közvetlenül a
körforgalomhoz építették, így a be- kijövő autók nekimennek annak az autónak, amelyik
megáll a gyalogost átengedni.
A Bíróságnál lévő parkoló túl zsúfolt – javaslom, hogy a városközpont rehabilitációjával
egyidejűleg ki kellene bővíteni. Tehát ha lehetne, át kellene alakítani a területet, az utcát
egyirányúsítani.
Orvosi ügyelet – többen jelezték, panaszkodtak, hogy az ügyeletes orvos nincs a helyén. Az
asszisztens hölgyek elmondták, hogy a többször fordultak a kórházigazgató főorvoshoz is,
de nem történt változás. Telefonon keresztül ad utasításokat.
Fábián Gábor jobbikos képviselő úrtól kérdezem: Úgy tudom, Ön Érsekvadkerten lakik, ezért
nem fordult meg a fejében, hogy a helyét átadja egy balassagyarmati lakos jobbikosnak, aki
jobban otthon van a város ügyeiben?

Mega György: A volt Ifjúság úti Általános Iskola ügyében a képviselő-testületi döntésnek
megfelelően történik a végrehajtás. Szécsény jegyzője fog eljárni az ügyben, ő fogja kiadni a
bontási engedélyt. A cserép eltávolítása, a nyílászárók, burkolatok, belső vezetékes bontása
megtörtént. Ezt követően csak jogerős bontási engedély birtokában folytatható tovább a
munka.
Csach Gábor alpolgármester: A ciklusprogramhoz várunk a lakosságtól javaslatokat.
Körforgalom - Jó hír, hogy jövő héten hétfőn 14,00 órakor lesz a műszaki átadás-átvétele.
Nem mi vagyunk a gesztor. Csapadékvíz-hálózat rendbetételére, korrekciójára is sor kerül
majd.
Gyalogosforgalomról - szigorú közlekedési szabvány szerint épültek. Ezt szabványok,
szakemberek döntötték el. Állami út, a Magyar Közút Kht viseli ennek terhei.
Bírósági parkoló - az egész városban katasztrofális a parkolási helyzet. Többet kellene
gyalogolni, ez lenne, ami megoldaná a helyzetet. Viccet félretéve, valóban probléma, kezelni
kell. A városközpont rehabilitációjának megvalósulása után nyilvánvalóan valamiféle
egyirányúsítással lehet majd megoldani. Ez parkolóhely bővítést is jelent.
Dr. Csekey László: Orvosi ügyelet - Arra kérek minden balassagyarmati lakost, aki az
elmondotthoz hasonló anomáliát tapasztal, azt Dr. Szabó Géza kórházigazgató főorvos
úrnak haladéktalanul írásban jelentse be. Akkor tud lépni, hallomás nem elég. Szükség van
arra, hogy hivatalosan bejelentse valaki.
Az ott dolgozó orvosnak kötelessége a hozzá forduló betegek rendelkezésére állni.
Fábián Gábor: Tisztelt Győri Úr! Biztosan tudja, hogy kompenzációs listán jutottam be. A
kompenzációs lista állítása a párt feladata. A párt így döntött, engem jelölt, ezért nem
szeretnék visszalépni.
Annyit még hozzáfűznék, hogy jelenleg valóban Érsekvadkerten lakunk, de a jövőnket
feleségemmel együtt Balassagyarmaton képzeljük el.
Piri Lajos: Mikszáth út, buszpályaudvar - katasztrofális a bekötő út közlekedése. Veszélyes.
Addig nincs probléma, amíg nincs „probléma”. Párhuzamos közlekedés van. Meg kell oldani.
A buszközlekedés 90 %-a a Mikszáth utcán történik. A házfalak repedeznek, az ott élőknek
nagy kára keletkezik.
Szemétgyűjtés - Balassagyarmaton miért nem lehet normálisan megoldani?
Buszok járatása - a gáz bejön a lakásokba, kibírhatatlan.
Szennyvízbekötés – szinte az egész város területén megtörtént, ez pozitív – kivéve éppen
ezt a területet. Az itt lakóknak ez nagyon negatív.
Hulladékégetés – mikor lehetséges? Hétközben, vagy hétvégén?
Utolsó kérdésem, hogy milyen bizottságokat hozott létre az önkormányzat, illetve, hogy a
tagok a munkáért milyen ellenszolgáltatást kapnak?
Medvácz Lajos polgármester: A Mikszáth utca kapcsán a lakók saját udvarba történő
beállása, illetve kiállása okoz problémát, ha jól értelmezem a kérdést, ugye?
Piri Lajos: Igen, így van.
Medvácz Lajos: Valóban, a buszmegálló miatt jelentősen megnőtt a forgalom. Ez egy
félmegoldás, a körforgalom salgótarjáni része még nem készült el. A második rész a Kóvárig
elkészült szakasz lenne, a harmadik a salgótarjáni rész. Ezt a pályázatot sajnos leállították,
nincs rá pénz. A forgalom tényleg problémát okoz, türelmet kérünk, vannak elképzeléseink,
de ezek megvalósításához pénz is kell.
Jószív utcában marad a helyzet.

Szemétgyűjtés - Balassagyarmat csatlakozott a Zöldhíd programhoz. Gödöllőn és
Nógrádmarcalban van hulladék elhelyezés, már van szelektív hulladékgyűjtés is. A Szügyi út
mentén van a hulladékudvar, vannak hulladékszigetek. A hulladékudvarba a polgár kisebb
tételben bármilyen hulladékát elviheti. Bízom benne jövőre már nyitva lesz.
A hulladékégetésről van rendeletünk. Hétközben lehet égetni, hétvégén nem lehet.
Autóbusz járatás – utánanézünk, jelezzük a problémát a VOLÁN felé.
A szennyvízbekötés a város területén majdnem 100 %-ig megvalósult, kivétel éppen ez a
terület. Meg kell, meg fogjuk oldani.
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző:
Bizottságokról – Az 1990. évi LXV. törvény írja elő az önkormányzatok működését,
határozza meg, hogy a képviselő-testület szakbizottságokat hoz létre.
Balassagyarmaton jelen ciklusban 5 bizottság működik. Ezek: az Egészségügyi és Szociális
Bizottság, a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság.
Nevük elárulja, mivel foglalkoznak. A bizottságoknak vannak képviselő és külsős tagjai. A
külsős tagok általában szakértői annak a területnek, amely bizottságban vannak.
Pl. a Közbeszerzési Bizottság az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzésekkel
foglalkozik, véleményez, illetve döntéseket is hoz.
Medvácz Lajos polgármester: Annyit tennék csak hozzá, hogy a bizottságok a döntést
előkészítik a képviselő-testület részére. A bizottsági üléseken lehetőség van a témát
mélyebben körüljárni, meghívnak szakértőket, akik segítenek a minél jobb döntés
meghozatalában.
Krasznai Kázmér: Tisztelt Képviselő-testület! Nekem néhány javaslatom lenne, ha
megengedik, akkor elmondom.
Először: Az utcasarkoktól számított 10 méteren belül 1 méternél magasabb fa, vagy bokor ne
legyen. Ezek folyamatos nyírását, vágását biztosítani kellene.
Másodszor: Gondoskodni kell az utcanévtáblák, illetve a házszámtáblák kihelyezéséről. A
közterület-felügyelők ellenőrizzék.
Harmadszor: A MOL benzinkúttal szembeni járda nagyobb csapadék esetén vízben áll. Az
esővízelnyelő csatornák megduplázását, nagyobb átmérőjű csatornák elhelyezését
javaslom.
Medvácz Lajos polgármester: A sövények valóban zavaróak lehetnek. Ezek kezelése nagy
személyzetet, gépet, de főként pénzt igényel. Dolgozunk a feladaton, csak sajnos kevés a
pénzünk. Megpróbáljuk sűríteni a nyírást.
Utcanévtáblák – Tisztelt Krasznai Úr! Nyitott kapukat dönget, ugyanis a mai képviselőtestületi ülésünk 6. napirendje volt a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről
szóló önkormányzata rendelet megalkotása. Ezzel a törvényi szabályozást elvégeztük,
elkezdődhet a végrehajtás. A házszámtáblát a lakosnak magának kell rendeznie.
Kóvári út 7. - Nagyon régi probléma. Hétvezér utcáig jutottunk, a pénzünk elfogyott a
járdafelújításra. Meg kell emelni a járdaszintjét, a csapadékvíz-elvezetést meg kell oldani.
Az, hogy a fekália feljön, azt jelzi, hogy illegális bekötések vannak. Többször bejártuk a
helyszínt. Valóban probléma a szűk csatorna-keresztmetszet is. A csatornákat rendszeresen
felül kellene vizsgálni, évente át kellene pucolni. A város nagyon sok területén van ilyen
jellegű gondunk. Bízom benne, hogy ehhez tudunk pénzt keríteni, türelmet kérek.
Győri János: Én csak annyit fűznék hozzá, hogy Piri Lajos úr nem a külsős bizottsági tagok
juttatására volt kíváncsi, hanem a képviselők tiszteletdíjára.
Dr. Tőzsér Zsolt: Szerintem pedig, ha Győri úr kíváncsi a tiszteletdíj összegére, tegye fel
nyugodtan a kérdést a saját nevében.

Akkor a pontos adatok: A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja havi bruttó 66.300 Ft, adó
terheli, a külső tagok tiszteletdíja havi bruttó 23.205 Ft, ezt is adó terheli.
Ha a képviselő, vagy a bizottságok külsős tagja nem vesz részt a munkában, ez az összeg
csökkenthető. A bizottsági elnököknek, illetve azoknak, akik több bizottság munkájában
vesznek részt, természetesen ez az összeg százalékosan növekszik.
Horváth Árpád: Elsőként csak egy megállapítást tennék. Véleményem szerint nem
határozatképes a képviselő-testület, én csak 4 tagot látok. Az én körzetemben új képviselő
került be, Őt sem látom a teremben.
Akkor a problémáim:
Mi ott az Árpád utca végén elég sok vizet kapunk, csapadékvizet, nem nagyon szeretjük. Ott
egyszerűen a gravitációt kellene kihasználni, meg kellene oldani a Városüzemeltetés
területén a levezést. A legkisebb eső esetén is megjelenik a pincénkben a víz. Sokszor
kértem már a probléma megoldását. Az Ipoly irányába egy felszíni árokkal lehetne szerintem
megoldani.
Szemétkezelés - lakosságnak oda kellene figyelni.
Városüzemeltetés – A Kft területén a kommunális hulladékot napközben (szerdán)
összekeverik, öntik, minden irányból jön a por. Ez már szinte vérlázító, hogy a kommunális
hulladékot ott lódítják a nyakunkba.
Épített örökségünk védelme - a régi kapukat, portálokat meg kellene őrizni, felújítani.
Szerintem ez az Önkormányzat érdeke is, ezért támogatni kellene legalább 5.000.- Ft
értékben a tulajdonosokat. Ne legyen minden műanyagból.
Jószív utca - behajtani tilos tábla – súlykorlátozás.
Tűzoltólaktanya környéke – Ha mossák az autókat áll a víz, vízelvezetővel nem lehetne
megsegíteni őket és minket is?
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Jelzem, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a 12 tagból 9
tag van jelen. Törvényes a közmeghallgatás.
Tisztelt Horváth Úr! Az Ön körzetében valóban új képviselő képviseli a lakosságot, Serfőző
Bernadett képviselő hölgy, aki most valóban nincs jelen, mert közeli hozzátartozója
temetésén van.
Medvácz Lajos polgármester:
Az Árpád utcával kapcsolatban igaza van, meg fogjuk oldani azt gondolom. Van már
megfelelő gépünk hozzá.
Szemétkezelés - Városüzemeltetés területén csak átrakó van, utánanézünk.
Épített örökség védelme - erre törekszünk, erről szól a főtér rekonstrukciója is. Őrizzük meg
régi büszkeségeinket. örökségünket. A régi kapukat fel kellene újítani, álláspontja helyes,
szebb, jobb, érzésben is jobb ha ilyen jellegű dolgainkat megőrizzük, óvjuk. Kilincset, kaput
helyrehozni nem olyan nagy összeg, csak szándék kérdése. Mi anyagilag sajnos most nem
tudjuk támogatni.
Jószív utca- behajtani tilos - korlátozással fel lehet oldani, dolgozunk rajta.
Tűzoltólaktanya környéke - Kérjük majd, hogy esős időben ne mossák az autókat. Kinőtte
magát a hely, nem oda való, dolgozunk a megoldáson.
Két évente van pályázati lehetőség, megpróbáljuk a következő években megvalósítani a
Tűzoltóság áthelyezését egy alkalmasabb területre.
Siket Béla:
Springa domb - télen a gyermekek kedvenc szánkózó helye, erre jelenleg alkalmatlan.
Kérés, hogy a kht-sek tegyék rendbe a terepet.
Összekötő út mellett kérik közvilágítás kiépítését a sorompóig. Este sokan veszik igénybe
ezt az útszakaszt. Szorgalmazom a járda megépítését.
KRESZ táblák - több helyen eltűntek, kérés mérje fel a város a helyzetet, ezeket a
lehetőségekhez mérten, folyamatosan pótolják.

A Thököly utcai parkoló állapota katasztrofális. Hatalmas gödrök vannak, munkagéppel 1 óra
leforgása alatt viszonylag rendbe hozható lenne.
Karvaj Tibor: Ifjúsági szépségverseny sorozat volt a megyében. Három korcsoportban, 60
résztvevővel, koreográfiát tanultak be. A döntő Pásztón volt. A díjazáshoz felkérték az
önkormányzatokat. A szervezők azt mondták, hogy minden résztvevő csekély ajándékot fog
kapni. A szülőknek sok költségbe került, a fiataloknak sok fáradságos munkába.
Két versenyhelyszínen is előfordult, hogy eredményhirdetés előtt az önkormányzat
képviselője nem üdvözölte a résztvevőket. Ez történt Balassagyarmaton is.
Nagy
felhördülés, felháborodás volt. A résztvevők úgy érezték becsapták őket, de minimum nem
becsülték meg őket. Kérdésem: Miért nem tartotta érdemesnek az önkormányzat a
részvételét valamilyen formában?
Lomtalanítás kérdése – Az új formátumot majd megszokja a lakosság. A kiküldött tájékoztató
szerint ingyenes a lakossági hulladékgyűjtés. Tegyük hozzá, részben. Ugyanis minimum
5.000.- Ft az autó, amivel a lakos el tudja szállítani a hulladékot.
Az önkormányzat jövőbeni terveihez - nincs a dolgokra rálátásunk. 700 mFt-os működési a
hiány.
Infrastruktúra - járdák állapota katasztrofális. Bank előtti helyi járati autóbusz megállóban
félméteres gödör van. Kéne valamit tenni ebben az ügyben.
Közrend kérdése - autós járőrözésnek folyamatosnak kellene lenni. Mint látom
Rendőrkapitány Úr most sincs jelen a közmeghallgatáson, hogy kérdést tehetnék fel neki,
ahogy tavaly sem volt.
Szemétkérdés – Az Ipoly-völgye a lakott területeken különösképpen szennyezett.
Lomtalanítás – A Penny Áruház mögött komplett hűtőláda van kidobva. Ezt ez az újfajta
lomtalanítás eredményezi.
Vízhálózat korszerűsítése - Svájc lesz a megváltó? Volt-e, van-e erre referencia?
Kábel TV – Igaz-e, hogy az Artisjus Jogvédő Szolgálatnak 3,6 millió forint tartozást halmozott
fel a Kábel TV?
Csach Gábor alpolgármester: Karvaj úr régi, jó ismerősünk, kérdéseit heti rendszeresség
olvassuk. Kérdéseinek egy része költői volt, azokra nem is próbálok válaszolni.
Önkormányzatokhoz – A szocialista kormányzatok a kiadási oldalakat próbálták farigcsálni.
2009. évben a gazdasági válság nehezítette a helyzetet. A jelenlegi Kormány a gazdaságot
próbálja ösztönözni. A FIDESZ-nek az önkormányzati struktúrára vonatkozó lobbija működik.
Ha úgy látjuk egy kormányzati döntés nem a mi javunkat szolgálja, biztosíthatom Karvaj urat
szót fogunk emelni ennek érdekében. Amíg a gazdaság nem áll talpra, addig csodákat nem
várhatunk.
Járdák- a város 30 %-ában járda sincs, örüljünk annak, ha van járda. Nyilvánvalóan ezekre a
fejlesztésekre a következő években nem fog jutni pénz, tehát ezek a bosszúságok
megmaradnak.
Fő utca - állami kezelésben van, ezeken az utakon semmilyen tevékenységet nem
végezhetünk.
Városháza előtti kátyú ügyében 3 éve folyamatos diskurzusban állunk a közúttal. Jövő évben
megoldhatónak látszik az ügy, hiszen a városközpont rehabilitációja kapcsán ezek az utak
önkormányzati tulajdonba kerültek.
Elektronikai hulladék - jövő évben a hulladékudvarba az állampolgár ingyen lerakhat
mindenféle hulladékot. Az elektronikai boltoknak is kötelessége visszavenni ezeket az
elektronikai hulladékokat.
Vízhálózat korszerűsítése: Éppen a svájci frank miatt élvez az önkormányzat előnyt. A
támogatás meghirdetése két évvel ezelőtt történt, azóta a svájci frank erősödött, többlet
összeghez jutott az önkormányzat. Pénzügyi kockázata, hogy bírjuk-e az önrészt
finanszírozni.

Gyarmati TV-re vonatkozóan: 2002-2006 között az önkormányzat átalakította a helyi média
struktúráját, a vezetők nem foglalkoztak a jogdíjak kérdésével. A Tv-nél észlelték a tartozást,
2007-ben jelezték a város új vezetésének a 3,6 millió Ft-os tartozást.
Folyamatos tárgyalásban volt a tv. managementje, aminek eredményeképpen a felére, 1,5
millió Ft-os összegre sikerült lealkudni a tételt.
Medvácz Lajos polgármester: A felvetett kérdések között sok olyan dolog van, ami nem
önkormányzati probléma. A leveleit elolvassuk. Tényleg vannak olyan kérdések, amikre
egyszerűen nem tudunk mit mondani, nem a mi tisztünk, nem ennek a fórumnak a dolga.
Tündérvölgye szépségverseny - naponta 2-3 ilyen levél jön, hogy az önkormányzat
támogassa ezt, vagy ezt a rendezvényt. Van, amit támogatunk, igen, ami kulturális
szempontból érték. Van amit nem, mert mindent nem tudunk.
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, észrevétel hiányában, megköszönve minden
polgár észrevételét, 20,00 órakor bezárja a közmeghallgatást.
K.m.f.
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