
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/B. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november hó 24. napi 

ülése keretében 17,00 órától tartott közmeghallgatásáról.  
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián 

Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Serfőző Bernadett, Siket 
Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt 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: 
- Tájékoztató az elmúlt egy év eredményeiről  
- Tájékoztató Balassagyarmat Város Önkormányzata szociálpolitikai tevékenységéről, 

családtámogatási rendszeréről és az ifjúságpolitikájáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent polgárokat és a városi 
televízió nézőit. Elmondja, hogy a város polgárai 18,00 óráig kérdéseket tehetnek fel az 505-925 és az 
505-909 telefonszámokon. 
Ismerteti Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerinti közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket. Elmondja, hogy minden jelenlévő választópolgár 
legfeljebb 2 alkalommal és legfeljebb 5-5 perces időtartamban szólalhat fel, illetve intézhet kérdést a 
Képviselő-testület tagjaihoz. 
Ezután felolvassa a közmeghallgatás első témájával kapcsolatos tájékoztatót diavetítés kíséretében, 
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A következőkben tájékoztat Balassagyarmat Város Önkormányzata szociálpolitikai tevékenységéről, 
családtámogatási rendszeréről és ifjúságpolitikájáról (a tájékoztató írásos anyaga a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi).  
 
A polgármester elmondja, hogy írásban érkezett jelzés a Ligeti Lajos utcai fametszések, kivágások és 
útburkolati problémák kapcsán, melyre a következő tájékoztatást adja (a jegyzőkönyv írásos mellékletét 
képezi): 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, 
fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 20/2001.(V.25.) számú rendeletének 5. §. (2)  bekezdése kimondja, 
hogy: Közterületen – kivéve  egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészét – ültetett 



növényzettel (évelő növény, bokor, fa, stb.) az ültető személyétől függetlenül, az Önkormányzat, mint 
tulajdonos rendelkezik.. 
A rendelet 6.§ (15) bekezdése szerint: Az ingatlan használója (tulajdonosa, kezelője) köteles 
gondoskodni: Az ingatlan az ingatlan előtti egy méter széles területsáv, illetőleg ha zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület, 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 
c) zöldterület 

ápolásáról, tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról. 
A Ligeti Lajos utcában a munkatársaim helyszíni szemlét tartottak és megállapították, hogy a korábban 
ültetett akácok és hársfák metszése, illetve néhány fa kivágása indokolttá vált. A munkát a 
Városgondnokságtól rendeljük meg, akik ütemezésük szerint, de legkésőbb a jövő év tavaszáig elvégzik 
ezt a feladatot. 
Az utca burkolatával kapcsolatban felvetett kérdésére az alábbi tájékoztatást adom: 
Évekkel ezelőtt a Ligeti Lajos utcában egy ún. itatott makadám burkolat lett kialakítva. Ez a burkolat típus 
a kis forgalmú utcák közlekedési feltételeit megoldja, természetesen időszakos karbantartások mellett. A 
Ligeti Lajos utcában a kikátyúsodás miatt ez év nyarán javítási munkákat hajtottunk végre, aminek 
köszönhetően biztosított a balesetmentes közlekedés. 
Természetesen a végleges megoldást az aszfaltozás jelenti, ami szerepel terveinkben, de a kivitelezésre 
akkor kerülhet sor,  ha a költségvetési rendeletünk fedezetet tud biztosítani ezen munkák elvégzéséhez. 
Ennek megvalósulásáig a jelenlegi útszerkezet karbantartásával tudjuk biztosítani az utcában a 
biztonságos közlekedés feltételeit.  
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 
 
Medvácz Lajos polgármester megadja a szót a jelenlévő vendégeknek. 
 
Karvaj Tibor: Reagálva Polgármester úr az általad felolvasott szabályokra, tudom, hogy a 
szólásszabadság és a véleménynyilvánítás korlátozását bevezettétek, ezt így kell elfogadni. Ez nem új 
keletű dolog, ebben a világban ez így működik. 5 kérdésem lenne, akkor az 5x5 perc, ugye?  
 
Medvácz Lajos polgármester: Nem Tibor, engedd meg, hogy így szólítsalak, hiszen nagyon régóta 
ismerjük egymást, 2x5 perces időtartam áll rendelkezésedre. 
 
Karvaj Tibor: Akkor négyre fogom korlátozni.  Az ajánlási programban az szerepel, hogy a 2010-2014. 
évről mondjunk véleményt. Erről badarság, butaság lenne most véleményt mondani. Ezt olvastuk a 
képújságban. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Egy pillanatra meg kell szakítsalak Tibor, ez tévesen jelent meg a 
képújságban, nem akarok erről vitát nyitni. 
 
Karvaj Tibor: Akkor ne vitatkozzunk, ez eleve értelmetlen dolog, majd akkor kell szembesülni ezzel a 
dologgal, ha jövőre az Önkormányzat szembe találja magát ezekkel a kormányzati megszorításokkal. 
Polgármester úr kérlek, többet ne szakítsál meg, kérlek, többet ne szakíts félbe, mert szeretném 
elmondani a mondókámat. Majd jövőre kell visszatérni a témára. 
Városrekonstrukcióról: Elég lesz rá a pénz? A 80 mFt visszakerült a Nemzeti Vagyonkezelő 
Ügynökségtől. Miért csak most került vissza? Miért csak egy év után? Miért nem lobbiztunk úgy, hogy ez 
rövid időn belül itt lett volna. Majd eljutunk oda, hogy a jövő évi költségvetés tervezésénél olyan 
költségtényezőkkel kell szembenéznünk, hogy a prioritások legvégére kerül a Civitas Fortissima tér 
felújítása. Kérdezem én, hogy majd az új árakon elég lesz rá a pénz? 
Vandalizmus: Jó reggel kívánok polgármester úr! Örülök, hogy végre meghirdette ezt a harcot. Minden 
nyáron erről beszélünk. Tönkretették a liget bejáratát, a stációkat, a betonokat. Úgy látszik a polgárok 
szava nem volt elég másfél éven keresztül, de örvendetes, hogy végre eljutottunk idáig. Városi 
buszmegálló LIDL áruház előtt a várakozójánál a burkolat állandóan meg van rongálva, hiányos. Kérdem 
tisztelettel, kinek a dolga ebben az ügyben lépni. Mi használjuk, ez feljogosít minket, hogy lépjünk, ha nem 
vagyunk jogosultak intézkedni, akkor szóljunk a Volánnak. 
 



 
Mikszáth K. utcai kanyarban az Autóklubnál  nagy a balesetveszély. Nem lehet belátni a kanyart. A 
buszpályaudvarnál lévő kanyarban a tükör nem elég, vagy inkább most mondhatom azt, hogy már nincs is 
ott a tükör, mikor akarja a város ezt orvosolni? 
Szelektív hulladékgyűjtés – a gyűjtőedények ürítésével adós a város. Sportcsarnoknál évente vannak 
külső nagy rendezvények. A szemetes konténerek színültig tele vannak, ki vannak döntve és úgy marad. 
A létesítmény gondnoksága miért nem szól, hogy intézkedni kell? Ez a város más pontján is érezhető. 
A következő téma nem biztos, hogy osztatlan örömet fog okozni Önök között. Kaptam egy videó kazettát 
a legutóbbi testületi ülésről. Nem biztos, hogy sokan hallották, mert délelőtt volt akkor a testületi ülés. 
Ott az egyik vagyoni ügynél egy képviselő szólásra jelentkezett, konkrétan Lombos képviselő úr azt 
mondta, hogy „lehet, hogy hülyeséget mondok, vagy hülye vagyok”. Ne haragudjék alpolgármester úr, de 
ezt a kérdést most Önnek kell feltennem. Ön akkor ezt a magas labdát alaposan leütötte a válaszával, 
amikor azt mondta, hogy „nem gondolom, hogy hülyeségeket mond, azt sem, hogy hülye, de ha Ön úgy 
gondolja, hogy az, akkor az”. Ez döbbenetes számomra, ez szerintem nem elfogadható. Tessék kérem 
bocsánatot kérni, a becsületében sértette meg ezt az embert. A közvélemény, a nagy nyilvánosság ezt 
kívánja. Ma ott tartunk, hogy ma ezt meg lehet csinálni., hogy a FIDESZ elnökeként ezt megteheti, de 
nem itt a képviselő-testületi ülésen. Nem a Fülöp-szigeteken vagy Dél-Koreában vagyunk, ahol leöntik 
egymást, vagy esetleg még tettlegességig is fajul a helyzet. Tessék kérem bocsánatot kérni! Ezt ez a 
köztiszteletben álló ember nem érdemli meg, még ha másodszándékkal történt is a sértés. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Városrekonstrukció: Hogy a 80 millió forint miért most került vissza? 
Tudni kell, hogy a főtér rekonstrukció hihetetlenül hosszúra nyúlt pályázati eljárása érkezett el a végéhez 
ebben az évben. Rengeteg ember dolgozott azon, hogy ez a terv megvalósuljon. Ilyen építkezésnél 
számtalan tulajdonost kell megkeresni, hozzájárulást kell kérni, (TIGÁZ, Közútkezelő). A törvény szerint 
állami tulajdonon csak az állam végezhet el beruházást. Az önkormányzat feltett szándéka a főtér 
felújítása, komoly munkát fektet bele, pénzt áldoz rá.  
Vandalizmus: Stációk tönkretétele - vannak olyan fiatalok, akik a szórakozó helyeken randalíroznak. 
Számtalan fórumot tartottunk ez ügyben, találkoztunk velük, a vendéglátóhelyek üzemeltetőivel, a 
rendőrség képviselővel. A feladat végrehajtója a rendőrség, Ők tudnak csak szankcionálni, nekik van erre 
hatósági jogosítványuk. A LIDL előtti buszmegálló kövezete - rejtély, hogy emberek azzal szórakoznak, 
hogy a kövezetet felszedik, bedobálják az árokba. Ez számomra érthetetlen. Lehetne mindenhol rendőr, 
közterület-felügyelő, kamera, de a polgárok magatartásának kellene megváltozni. Vannak ennek 
megfékezésére próbálkozásaink. Szemetes a város - miért kell a szemetet eldobni? Milyen magatartás 
ez?  Mi mindent megteszünk, hogy rend legyen, kitakarítjuk a várost, de az igyekezetünket nem 
méltányolják.  
Szelektív gyűjtők: 2004-2005-ben csatlakoztunk a ZÖLDHÍD-hoz. Ők hozták létre a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket, Balassagyarmaton 25 van. A polgárok nem igazán díjazzák, tisztelik ezt a 
szándékot. Lopják a szemetet, a papírt, a pet-palackot. Össze-vissza dobálnak be mindenféle, akár káros 
szemetet is. Itt is lehetne minden sziget mellé állítani egy embert, de nem ez a megoldás, felelősen 
kellene viselkedni a polgároknak, fel kell nőnünk ehhez. A hulladékgyűjtő udvarunk sajnos különböző 
okok miatt nem működik.  
Buszpályaudvar – Autóklub előtti kanyar – a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke fog válaszolni erre kérdésre.   
 
Csach Gábor alpolgármester: Városközpont rekonstrukció: Polgármester úr már válaszolt a kérdésre. 
A 80 millió forintnak a visszaszerzési metódusa azért tartott 1 évig, mert 2006-ban az Európai Unió 
elfogadta Magyarország operatív programját, amelyben szabályozva volt az eljárási mód is. Sajnálatos 
módon az Észak-Magyarországi régió, szemben más régiókkal nagyon bürokratikus rendszert hozott 
létre, pl. a városközpont rekonstrukcióknál kétfordulós rendszert, ellentmondás volt az uniós finanszírozás 
és az építői jogok esetében az állami utakat érintő projektelemeknél, nagyon bonyolult volt. 
Finanszírozhatósága meglesz-e? Igen.  Az inflációs különbségeket feltehetően bírja a rendszer, az áfa 
tekintetében remélhetőleg lesz még valami kompenzáció is. Nem félek attól, hogy probléma lehet. Ezek a 
nagy beruházások nagyon lassan mennek. Végre megvan a 2. fordulós döntés, semmi nem akadályozza 
a megvalósulást. 
 
 



LIDL előtti autóbuszmegálló burkolat - már négyszer állítottuk helyre. A megállók az önkormányzat 
tulajdonai, a mi feladatunk ezek felújítása.  Minden egyes rongálásnál, szinte hetente teszünk feljelentést, 
a rendőrség válasza: a tettes ismeretlen. 
Video kazetta: Nem egészen így történt. Egy bérlemény megvásárlása körül kibontakozott egy vita, 
melyben Elnök úr azzal is érvelt az eladás érdekében, hogy a felújítás után a városközpontban csökken, 
megszűnik a forgalom, az üzletek rosszul fognak járni. Gyorsan adjuk el, ezzel is segítsük a vállalkozókat.  
Erre kértem Elnök urat, ne állítson olyat, ami nem valós. A városközpontban nem változik meg a forgalmi 
rend, nem változik a parkoló helyek száma. Az Ő általa vezetett önkormányzat idején sem adtuk el a 
helyiségeket. Akkor is az volt a legfőbb érv az eladás ellen, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlemények 
bérleti díja a működésünk elengedhetetlen része. Elmondtam, várjuk meg az önkormányzati törvényt, 
milyen lesz a pénzügyi helyzet. A városközpont felújítása értéknövelő hatással fog járni. Ezekre válaszolta 
elnök úr, hogy „még mielőtt úgy tűnne, hogy mindenki hülye, aki nem ért egyet az alpolgármesterrel”, majd 
folytatta, hogy addig adjuk el a bérleményeket, amíg a kormány nem államosítja azokat. Erre mondtam 
én, hogy „ne beszéljen butaságokat, és hamis információkat se terjesszen”. Hogy bárkit hülyének 
minősítettem volna, mert nem ért velem egyet, ezt visszautasítottam akkor is, és most is visszautasítom. 
Én demokratának vallom és tartom magam, mindenkinek a véleményét – legyen bármilyen szélsőséges – 
meghallgatom, elfogadom és respektálom. Viszont azon az ülésen is fenntartottam és fenntartom most is 
magamnak azt a jogot, - mint elnök úr is –, de meggyőződésem, hogy aki olyanokat terjeszt, hogy az 
állam a nem intézményi ellátást szolgáló vagyont is elvonja az önkormányzatoktól, az butaságokat beszél. 
Ezt tartom most is, ez butaság. 
Ha valaki ezt személyére nézve sértőnek vette, akkor azoktól elnézést kérek. Elnök úr ezt egyébként nem 
vette magára. 
 
Karvaj Tibor: A videó szalagot tessék megnézni, meghallgatni. ott ez van. Amikor azt mondta elnök úr, 
hogy „hülyeséget mondok, vagy hülye vagyok”, ezt a magas labdát ütötte le alpolgármester úr. Erre 
kértem választ, de erre nem kaptam választ. 
 
Dr. Csekey László: Tisztelt Karvaj Úr! Én itt ültem azon a testületi ülésen. Ilyen jellegű vita 
önkormányzatokban, a Parlamentben számtalanszor előfordul. Hogy pontosan milyen jellegű szavak 
hangzottak el, pontosan idézni nem tudom. de ezt mi nem úgy vettük, ahogy esetleg egy kívülálló. 
Barátsággal váltunk el. Lehet egy helyzetet elemezni, sértőnek vélt dolgokat kiemelni. Mi nem így éreztük, 
maga a megsértettnek gondolt ember sem. Kicsit élesebb szóhasználat néha előfordul a politikai életben, 
a politikai élet szereplői között, de maguk a résztvevők ezt nem veszik olyan élesen. 
 
Huszár Péter a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Az autóbusz 
pályaudvarnál és az Autóklubnál lévő kanyarok tényleg veszélyesek. Valóban a lakossági igényeknek 
megfelelően helyezünk ki táblákat, lehetőségeinkhez mérten pótoljuk ezeket. Problémát jelent, hogy a 
lakosság bizonyos része kiszedi, eldobálja, megrongálja a táblákat, nincs akkora kapacitásunk, amivel 
győznénk helyreállítani azt a kárt, amit akár egy hétvégén okoznak. Mi mindent megteszünk a helyzet 
orvoslására. Az Ipolyjáró úti kanyarnál a tükör valóban nem tölti be a funkcióját, itt közlekedési tábla lenne 
szükséges. Kérem a gépkocsivezetőket, ne rutinból, reflexből vezessenek, hanem óvatosan, odafigyelve. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Telefonon, Tábori Sándornétól érkezett a következő kérdés. Rengeteg 
patkány található a város főutcáján. Konkrétan a Kossuth Lajos utcában, októberben rengeteg patkány jött 
elő. Kinek a kötelessége a patkányok irtása? Mikor volt utoljára patkányirtás a városban? 
A válaszunk erre az, hogy a patkányirtás az önkormányzat kötelessége, ha tudomásunkra jut, hogy egy-
egy területen elszaporodtak a patkányok, akkor irtást rendelünk meg. Lépéséket teszünk az ügyben. 
Szintén telefonon, Horváth Árpád a következőket jelzi, kérdezi:  
- Hiányolja a rendőri vezetést a közmeghallgatásról, meg lettek-e hívva?  
- 2007 óta húzódik az Árpád utca csapadékelvezetésének problémája. A talajon keresztül beszivárog 

a csapadékvíz a pincébe. 
- A Városüzemeltetési Kft bérbe adott egy területet, melyen egy kutyatartó telep jött létre. 

Elviselhetetlen a környéken a kutyaugatás.(Tudomása szerint a Szécsényi Polgármesteri Hivatalnál 
van már az ügy. Érdeklődik, hogy áll?) 

- Még mindig folyik a Városüzemeltetési Kft területén a szemét átrakása, ami hatalmas porral jár. Ez 
szintén elviselhetetlen a környék lakói számára. 



 
 
 
Sorban válaszolok a kérdésekre. Folyamatos a kapcsolatunk, az együttműködés a rendőrséggel. Kapitány 
úr jelenleg baleset miatt kórházban van. Minden olyan dologról, ami a köz dolgait érinti, folyamatosan 
egyeztetünk. 
2007. óta húzódik az Árpád utca csapadékvíz elvezetésének problémája. Tudunk róla. Történt az ügyben 
előrelépés, elvezettük a vizet, kiárkolták a csapadékelvezető árkokat. A megoldás az lesz, ha végig el 
tudjuk vezetni. Ezen dolgozunk, jövőre reméljük sikerül megoldani a területen a teljes csapadékvíz 
elvezetést. 
A Városüzemeltetési Kft. bérbe adott egy területet, amelyen kutyatartó telep jött létre. Elviselhetetlen a 
környéken az ugatás. Személyesen munkatársaimmal voltam kinn, akkor megdöbbenve tapasztaltuk azt, 
hogy egy személy tényleg olyan dolgot csinál – akár engedélyköteles, akár nem –, ami jogosan háborítja 
fel az ott lakókat. Kutyákat tart, nevel, talán elad. Rögzítettük az akkori tényállást, elindítottuk az ügyet. 
Vizsgáljuk, van-e jogosultsága.  
Még mindig folyik a szemét átrakása a Városüzemeltetési Kft. területén – a por, a szemét elviselhetetlen a 
környék lakói számára. Orvosolni igyekszünk, mielőbb. A KFT-t mindenképp szeretnénk onnan elhelyezni. 
Megadom a szót a következő kérdezőnek. 
 
Krasznai Kázmér: A közmeghallgatás témája az Ifjúságpolitika, én ezért az ifjúság viselkedésével 
szeretnék foglalkozni. Nehogy bárki is azt higgye, ez a város gondja. Sajnos ez országos téma. Egyre 
szomorúbb, hogy egyre rosszabb az ifjúság viselkedése. Tűrhetetlen már tovább a helyzet, lépéseket kell 
tenni. Elsősorban a szülőknek. 1945 óta az ifjúságpolitika nincs megoldva. A fiatalokkal egyetlen kormány 
sem tudott mit kezdeni. Egyre több a fiatalkorú elkövető, mert nem tudnak magukkal mit kezdeni, egyre 
több a fiatalkorú a börtönben. Ez megdöbbentő. Már ott tartunk, hogy megveri a tanárt, bandába 
tömörülnek, nem tisztelik az időseket. Bármilyen módon, gátlás nélkül próbálnak pénzhez jutni. Vannak 
rendes, tisztelettudó fiatalok is, csak nagyon kevesen vannak. Az internet is csak káros hatással van 
rájuk. Érdemes lenne a városban, esetleg országos szinten a cserkész mozgalmat, a levente mozgalmat 
visszahozni. Tanuljanak fegyelmet, az idősek tiszteletét, a haza védelméhez is kapjanak alapot. A neve 
mindegy is, csak a fiatalokat valahogy össze kell fogni, rendszerbe, csapatba, hogy értelmesen, okosan 
töltsék az idejüket. Legyen valami céljuk a mindennapokban.  Minden családapa kötelessége a fiatalok 
segítése. Rájuk szólni, fiam hagyd abba, ne csináld. 
Egy közérdekű bejelentést szeretnék tenni, bízom benne látják az iskolaigazgatók is. Én egy előadásra 
készülök, kérjék ennek a megtartását iskolájukban, osztályukban. Ingyen, 1 óra időtartamban, olyan 
dolgokról fogok beszélni, amiről még nem hallottak. "Hit, remény és szeretet a fiatalok nevelésében" 
címmel. Kérem, tegyenek próbára. Köszönöm, ezzel kapcsolatban ennyit kívántam mondani. 
Egyebekről:  
- A 2010. november 25-i közmeghallgatáson kértem, hogy a bokrokat vágják le, ahol eltakarják a 

kilátást az útkereszteződésekben, ezzel is veszélyeztetve, zavarva a közlekedés biztonságát. Sajnos 
úgy vettem észre, ez nem történt meg teljeskörűen. 

- Miért használ a mentőautó éjszaka, a teljesen kihalt városban szirénát? Nem tartom indokoltnak.  
- Világos, tiszta előttem, hogy a városvezetésnek van elég gondja, honnan szerezzen pénzt a 

különböző dolgokra, mégis fontosnak tartom megjegyezni az Óváros tér állapota tarthatatlan. A 
gépkocsi tulajdonosa, ha arra közlekedik, számíthat rá, hogy tengelytörés lesz a vége. Kérdésem, 
hogy lesz-e pénz a felújításra?  

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A bokrok tényleg zavarhatják az útkereszteződésekben az úttest belátását. 
Felírtuk, jelezzük a Városgondnokságnak, hogy figyeljenek oda erre. 
Hogy a mentőautó szirénázik éjszaka, hát nem tudom, erre nem tudok válaszolni, nincs rálátásom, hogy 
mikor lehet, mikor kell használniuk a szirénát. 
Az Óváros tér felújítása beletartozik a főtér rehabilitációjába. Hamarosan elindul, bízunk benne, hogy 
2013-ra befejeződik.  
Az ifjúság kérdésére nem kívánok reflektálni, teljesen igaza van, közösen kell ezért tennünk, szülőknek, 
nevelőknek, polgároknak, rendőrségnek. Vannak gondok, elég komoly gondok, próbáljuk megfelelő 
módon kezelni. 



 
Látkóczki Bálint: Téma az ifjúságpolitika, erről kellett volna beszélni. Polgármester úr csak számokról 
beszélt, pont arról nem, milyen szervezet áll e mögött. Véleményem szerint a tájékoztató nem érte el 
célját. Nem szólt az előterjesztés az ifjúságpolitikáról, csak a formáit sorolta fel, pl. Bursa, Arany János 
Tehetséggondozó Program, stb. A város ifjúságpolitikája sokkal több kell legyen ennél. Krasznai úr nem 
véletlenül mondta, amit mondott. Úgy érzem az Önkormányzat megalakulása óta ebben a témában 
semmilyen intézkedést nem tett. Ezek után már csak félve kérdezem, milyen lesz az önkormányzat 
ifjúságpolitikája, ha valamennyi oktatási intézményünk állami irányítás alá kerül? 
2011. szeptember 1-től 3 intézmény megyei fenntartásban működik úgy, hogy a feladatok átkerültek, a 
vagyon maradt. Miután a jövőben a funkcióval együtt a vagyont is átveszi a Kormányzat, kérdésem, 
milyen a viszonya ehhez a kérdéshez az Önkormányzatnak. Az iskolák átadásakor Balassagyarmat 
ragaszkodott hozzá, hogy a vagyon itt maradjon. Bízom benne, hogy az Önkormányzat következetesen 
kiáll ezeknek a vagyonelemeknek a tulajdonáért, mert ellenkező esetben olyan vagyonvesztés lesz, 
amilyen még ebben a városban nem volt. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Látkóczki Bálint, mint volt Szociális Bizottsági elnök, tisztában van az 
önkormányzat ifjúságpolitikájával. Valóban a tájékoztató csak felszínes volt, lehetetlen erről ilyen rövid idő 
alatt részletesen, mindenre kiterjedően tájékoztatást adni. Elismerem, hogy ebből hiányzik az 
ifjúságpolitika. De hadd mondjam el, hogy Balassagyarmat városa az elmúlt 20 év alatt nagyon sokat tett 
a város ifjúságáért. Az ifjúságpolitika több területet ölel fel, a gyermek megszületésétől, iskola, lakóhely 
megválasztásáig, minden beletartozhat. Erről most tényleg nem volt szó. Vagy itt van pl. otthonteremtési 
támogatás, minden újszülöttnek 50 eFt jár Balassagyarmaton. Ezzel is próbáljuk a fiatalokat itt tartani.  
A szolgálati lakásokkal fiatal szakembereknek kínálunk lakásokat. 
Intézményhálózatunkat az elmúlt években egyre nehezebben tudtuk működtetni, nagyon nagy 
ráfizetéssel. Folyamatosan csökkent a normatíva, az állami támogatás. A megyében egyedüliként 
önkormányzati bölcsődét tartunk fenn, korszerűsítjük az óvodai hálózatunkat. 
Mi ez, ha nem a fiatalok támogatása? Az Arany János Programban 5.000.- Ft-ot adunk hátrányos 
helyzetű, de tehetséges fiataloknak. Az első lakáshoz jutók támogatási összegét 2 millió forintra emeltük. 
Miközben a lakásépítési kedv csökken, a Rákóczi u. 5. szám alatt végre lakás épül. Telkeket bocsátunk a 
fiatalok rendelkezésére. Ez mind a szociálpolitikánk, az ifjúságpolitikánk része, nem lehet azt mondani, 
hogy az ifjúsággal nem foglalkozunk.  
Intézményátadás - a vagyonnal óvatosan kell bánni, meg kell tartani. De ha a Kormányzat úgy dönt, akkor 
nem nagyon tudunk mit csinálni. Még nem látjuk, hogyan alakulnak a törvények. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Juhász Péter polgármester úr mondta egyszer, hogy nem helyes az a 
közmeghallgatás, ahol mi beszélünk, a köz meg hallgat. A téma nem az elmúlt egy évről szólt, hanem egy 
átfogó tájékoztató. Polgármester úr sok mindent felsorolt, én még hozzátennem a játszótereket, a sok 
rendezvényt, a képzési struktúra átalakítását, az egészségügyi képzést ösztöndíjrendszerrel próbáljuk 
újraéleszteni, mert ez a szakma biztos munkát biztosít. A munkahely a legfontosabb az ifjúság megtartása 
szempontjából. A felsőoktatási ösztöndíjak bővítésén is dolgozunk. A bölcsődében nem kívánunk térítési 
díjakat befizettetni, a megyében egyedüli az ingyenes ellátás. Jövőre felülvizsgálatra kerül az 
ifjúságpolitikánk. Nagy probléma a demográfiai helyzet, ezt meg kell fordítani. 
Vagyon - remek technika, ha az intézmény létrehozása után a fenntartást nem a városnak kell 
finanszíroznia. A város kifejezett haszna lesz, hogy az iskola átvétele után a PPP-s csarnok is az állam 
gondja lesz: az iskola, a tornaterem itt marad a városban, a költség viszont az államé. 
Azon vagyonelemeknél, amelyek nem intézményi tulajdonban voltak, ott a vagyon az önkormányzatnál 
marad. Az önkormányzati törvény elfogadása után az új jogszabályok rendezik majd a helyzetet. Semmi 
akadálya nem lesz a vagyonelemek átadásának, ha a hitelállományt is viszi magával az állam. Ne feledjük 
el, hogy az önkormányzati vagyon is állami vagyon. Az a helytelen, ha 17 ezer embernek kell finanszírozni 
a 200 ezer ember ellátását biztosító intézményt. Ez rendkívül igazságtalan. A rendszerváltás után az 
önkormányzati rendszer megbukott, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. A szétaprózódott rendszer nem 
képes az állami feladatokat ellátni, teljesen jó, ha az állam átveszi. 
 
Marton Árpád: Vannak helyzetek, amikor az embernek meg kell szólalni. Az utcáról jövök, ahol 15 évet 
jártam körbe az igazamért és a munkámért. Nem tudom, mi folyik a városban. 30 éve élek itt. 11 évet 
jártam egyetemre, 2 nyelvvizsgát letettem. Szakcikkeim jelentek meg a különböző szaklapokban, és most 



itt vagyok az utcán. Járom a hivatalokat, nem tisztázták a dolgaimat. Játszanak velem, ebből ők 
profitálnak, várom a végét. Egy ember játékszer. Ez egy kényszerhelyzet következménye. Az anyagiak 
kapcsán szintén játszanak velem. Bábu vagyok, fogva tart az anyagi eszközök, az információ hiánya.  
Ez az ember, Én, dolgozni akarok, de a dolgaim nincsenek rendben. 
Azt akarom tudni, hogy ki vagyok! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Árpád, kérem hadd szakítsam félbe. Ez az Ön személyes tragédiája, 
melyet mindannyian ismerünk. Mélységesen sajnáljuk, hogy ilyen helyzetbe került, de ez nem tartozik a 
nagy nyilvánosságra.  
 
Sok probléma van a közvilágítással. A közvilágítással kapcsolatos problémákat a szolgáltató irányába kell 
jelezni, a 06-30-942-1848-as üzenetrögzítős telefonszámon, vagy a polgármesteri hivatalban az 505-970-
es telefonszámon.   
 
A jelenlévőknek köszönöm az elmondottakat. Akik megjelentek, azoknak köszönöm, hogy vették a 
fáradságot és személyesen tették fel a kérdéseiket. Kérdés van még? Ha nincs, akkor berekesztem a 
közmeghallgatást. Mindenkinek további szép estét kívánok, a városi televízió nézőinek is köszönöm a 
figyelmet.   
 
A polgármester 19 óra 25 perckor megköszönve a munkát, bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
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