
 
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

15. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október hó 18. 

napján 8,30 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Dr. 

Horváth László, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és 
Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző 
  Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető 
  Selmeczi Zoltán osztályvezető      
  Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
  Magyaros Tamás irodavezető 
  Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, 
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 9 fő van jelen, Siket Béla késését, Orosz 
Bernadett és Fábián Gábor távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek módosító javaslata? 
 
Módosító javaslat nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás 

elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés EU Önerő Alap pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodásra  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
N a p i r e n d: 

 

1.) Előterjesztés a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló 
megállapodás elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztést tárgyalta bizottság? 
 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, 3 igen és 1 nem szavazattal 
támogatta a határozati javaslat, illetve a megállapodás elfogadását. 
 
(Siket Béla megérkezett.) 



Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület. Tájékoztatom a testületet, hogy október 31-ig kell 
a megállapodást a települési önkormányzatok polgármestereinek és a kormányhivatal megbízottjának 
aláírni, január elsejétől állnak fel a járások. A megállapodás szövegét kormányrendelet tartalmazza, ez 
egy általános szöveg, nem lehetett rajta változtatni, javítani, csak értelemszerűen kitölteni.  
Az anyagban személyekre le van bontva, kik mennek. Az elhelyezést a Polgármesteri Hivatal 
helyiségeiben kell megoldani, erre vonatkozóan tartalmazza az előterjesztés a hivatal alaprajzát, amin 
be vannak jelölve az átadandó helyiségek. A megállapodás egy személygépkocsit, illetve 
számítástechnikai eszközöket és egyéb dolgokat is tartalmaz. Ha van kérdés, akkor szívesen 
válaszolok. 
 
Huszár Péter: Kérdésem, hogy az üzemeltetés, fenntartás költségeit ki fogja finanszírozni? A 
költségek hogy lesznek megosztva? 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: A jogszabály szerint erre vonatkozóan külön megállapodást kell kötni az 
önkormányzatoknak és a kormányhivatalnak, mely kiterjed pl. a fűtés, a villamosenergia-fogyasztás, 
parkolás, közös helyiségek használatának költségeire. Ezt a megállapodást 2013. január 31-ig kell 
megkötni. A helyiségek, a gépek használatáért pénzt nem kérhetünk, a törvény szerint ingyenes 
használatról van szó. 
 
Lombos István: Tisztelt Képviselőtársaim! Aki ezt érzelmi megnyilvánulás nélkül tudja kezelni, az 
véleményem szerint egyéb csodákra is képes. Próbálok higgadt maradni, uralkodni az érzelmeimen, 
megfelelő emberi hangon beszélni erről. Ha létrejön egy új intézmény, szervezet, annak van épülete, 
megfelelő infrastruktúrája, ha úgy tetszik, vannak objektív és szubjektív feltételei, megfelelő szinten 
elő van készítve. Ez most úgy történik, hogy van egy városi önkormányzat, amely térségi feladatokat 
is ellát, egy másik szervezet bejön, átveszi az intézmény egyes funkcióit, nem megbeszél, hanem 
ultimátumot ad. Huszár Péter képviselőtársam kérdése logikus. Ezt megcsinálni ma Magyarországon, 
ami eddig jól működött szétszabdalni, nem tudjuk, hogy lesz finanszírozva, ráadásul ma már itt van az 
asztalunkon 23 név, 23 embert elengedünk. Mi lesz a 65 emberrel, aki itt marad? Az Ő 
egzisztenciájukat ki garantálja? Megkapjuk erre majd a normatív támogatást? A 2013. évi 
költségvetést hogy fogjuk elfogadni, amikor ma, október 18-án még nem tudjuk milyen jogszabály fog 
ránk vonatkozni?  
Ha ezt egy más színű kormány csinálja, vajon akkor Csach Gábor alpolgármester, Medvácz Lajos 
polgármester hogyan reagált volna? 
Ez tragédia, én ehhez a döntéshez nem adom a nevemet. Tudom, hogy vannak, akik mindenféle 
feltétel nélkül fejet hajtanak. Miért adunk oda egy gépkocsit? Számítógépeket, amiket mi 
beszereztünk? Miért? 
Ki fogja a fűtést, egyebeket kifizetni? Lesz erre pénz? Ki fogja ezt garantálni? 
Van egy pont, amit nem kellene átlépni, ami már nem korrekt. Ez engem felháborít. 
Létrehoznak egy Járási Hivatalt a polgármesteri hivatal embereiből, eszközeiből, épületében. Nem volt 
eddig jó, amit a város csinált? Sajnálom a város vezetését, tudom, hogy ez nekik sem felel meg, de 
nem tudnak mit csinálni. 
Nem tudom támogatni ezt a döntést, nem az előterjesztést, hanem az egész ügyet nem tudom 
támogatni. Ez Balassagyarmat város, Balassagyarmat polgármestere, alpolgármestere, mindenki ellen 
szól, az itt dolgozó képviselők ellen szól. Aki ezt támogatni tudja, az nem is balassagyarmati. Én nem 
tudom támogatni.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Megértem képviselő úr indulatait, érzelmi kirohanását. Tekerve egyet a 
dolgon, szerintem ez a járási rendszer rossz, azt kellett volna csinálni, amit a legelején akartak, ami 
miatt az átalakítás ténylegesen megindult, hogy minden államigazgatási és minden szakhatósági 
feladatot a járásba vinni., tudniillik pl. az építéshatósági feladatok elvégzése nem is került be a 
rendszerbe, a lobbi belenyúlt. Valójában ez egy államigazgatási filozófiai vita, mi a feladata az 
államnak, mi a feladata az önkormányzatnak. Viszont ami a működtetést illeti: ha már nyilvánvalóan 
létrejön, tanulva a szakigazgatási szervek összeolvasztásából, ott csak azzal, hogy a bérrendszer 
egységesítésre került, 60-70 milliárdos megtakarítást értek el. Van ebben ráció. Ha külön ingatlanba 
raknák, az teljesen abszurd lenne. Egy önkormányzatnak nem szabad a közigazgatási határain túl 
feladatot végeznie, miért kell a rétságiak okmányait itt csinálni. Az Okmányirodára kapunk 5 millió 
finanszírozást, és belekerül 35 millióba. 
A törvény megszületett, meggyőződésem szerint idővel a többi szakhatósági feladat is a járáshoz fog 
kerülni. A lehetőségeink közül véleményem szerint a legjobb megoldást választottuk. 
Feladatarányosan ez a legoptimálisabb. 



Az a koncepció, hogy a feladat megy, ezzel együtt megy az ember. Optimális létszámot adunk át, 
többet, mint amennyi a feladattal járna, egyrészt ez az emberekre nézve is helyes, másrészt a mi 
finanszírozásunkat fogja segíteni. Az már más kérdés, mi marad itt a mi finanszírozásunkban, a saját 
feladatellátásunkra, az itt maradó 55 főre, ez az előterjesztéstől független, ez már a jövő évi 
költségvetésünk kérdése lesz. Feladatarányosan a legoptimálisabb megoldás született.  
A működtetés tekintetében légköbméter arányos működtetési megosztás lesz. Nem szokatlan 
megoldás, Salgótarjánban a megyeházán régóta működik együtt a kormányhivatal, egyéb szervek és 
a közgyűlés, jól. 
Azon lehet vitatkozni, hogy a járási hivatali rendszer kialakítása helyes vagy nem, ezzel kapcsolatban 
nekem is vannak kritikai észrevételeim, de ez nem a mi kompetenciánk, hogy ezt megítéljük, de azzal 
alapvetően egyetértek, hogy az állami feladatot az állam lássa el. Ne Balassagyarmat polgárai 
fizessék meg Nőtincs vagy egyéb települések polgárainak költségét. Meggyőződésem, hogy az anyag 
a legoptimálisabb megoldást kínálja Balassagyarmat Önkormányzata és a Hivatal számára. 
 
Dr. Horváth László: Véleményem szerint a járási rendszer legalább annyira elhibázott, mint a régiók 
Európája. Kérdésem, hogy mennyire lesz felettes hatóság a járási hivatal az önkormányzat felett? 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Semennyire. A járási hivatal az államigazgatási feladatokat fogja ellátni. Nem 
lesz sem alá-, sem fölérendeltség. Arról lehet vitatkozni, mi legyen a megyék, az önkormányzatok 
szerepe, de ez más, ez államigazgatási feladat. 80 %-ban valósult meg az eredeti elképzelés, ahogy 
már alpolgármester úr is említette, pont az építéshatóság, amire a város ráfizet, nem került át, pedig 
ez is körzeti jellegű államigazgatási feladat.  
 
Dr. Csekey László: Ugye a jelenlévők előtt tudvalévő, a Kórház a gyámüggyel nagyon sok ügyben 
együttműködik. Ez alapján kijelenthető, hogy a balassagyarmati gyámhivatal döntő többségben nem 
balassagyarmati lakosokat lát el, hanem a járásban, sőt azon túli emberekről döntenek, ez valóban 
nem az önkormányzat dolga, ez államigazgatási feladat, úgy helyes, hogy ezt a feladatot 
finanszírozza az állam. Van, amiben én sem értek egyet a rendszer kialakításával, véleményem 
szerint nagyobb járásokat kellett volna kialakítani, Nógrád megyében 3-4 hivatal elég lett volna. 
 
Lombos István: A döntés mellett is és ellen is fel lehet sorolni érveket. Nincs vitám alpolgármester 
úrral, főorvos úrral. A módszerrel van a bajom, hogy nincs előre kigondolva, tervezve, nincs kellően 
előkészítve, az érintettek kellően felkészítve. Mi ezt vitathatjuk, úgyis így fog létrejönni, de 
mindenkinek lehet véleménye. Én is úgy gondolom, ha az önkormányzatnak ebben valami anyagilag 
jó, azt tudom támogatni. De ennek a döntésnek szubjektív vonzata is van, emberekről is szó van, és 
ezekre nincsenek garanciák. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az elmúlt 22 évben sok olyan feladat jött be, ami nem igazán tartozik 
az önkormányzathoz. Tényleg egy külön államigazgatási szerv jön létre, a térségnek az állami 
feladatait ellátja, talán jobban fogunk tudni koncentrálni más feladatainkra. Mi már ezen dolgozunk 
három hónapja, a kétségek bennünk is megvannak, ennek vannak személyi okai, szeretnénk úgy 
megoldani, hogy a kollégák a munkahelyüket, jövedelmüket ne veszítsék el. Úgy gondolom és ezt 
szerintem Lombos elnök úr jól látja, hogy ebben a helyzetben, most mi a legoptimálisabban tudtunk 
dönteni. Perszer várjuk a költségvetési törvényt, hogy lesz ez az egész finanszírozva. Az ország 
helyzete nem egyszerű, a nagy rendszerek teljesen átalakításra kerültek. Bízom benne, az idő 
múlásával ez letisztul, és a térségi, járási hivatalok úgy fognak működni, ahogy kell. 
  
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.        
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2012.(X.18.)  h a t á r o z a t a 
a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló megállapodás 

elfogadására 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező tartalommal a járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek kialakításáról szóló 
megállapodást. 
 



2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Felelős:Medvácz Lajos polgármester 
           Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
Határidő: 2012. október 31. 

 
 
2.) Előterjesztés EU Önerő Alap pályázatok benyújtására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, egyhangú 4 igen szavazattal 
támogatta a határozati javaslat elfogatását. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2012.(X.18.)   h a t á r o z a t a 
EU Önerő Alap pályázatok benyújtásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázni kíván a 285/2012. (X. 9.) 

Korm. rendelettel meghirdetett EU Önerő Alap támogatásra. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata 

valamennyi, a 285/2012. (X. 9.) Korm. rendeletnek megfelelő pályázata vonatkozásában a 
maximális támogatást igényelve pályázatot nyújtson be az EU Önerő Alap támogatásra. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: pályázati kiírás szerint 
 Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodásra  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Lombos István: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat elfogatását. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Sajnálatos, hogy már 1 éve húzódik az ügy. 
 
Huszár Péter: Nem örülök a kamatelengedésnek. Ugye emlékszünk rá, hogy megvette a létrás autót 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a Tűzoltóságnak, és ha bármi munkát szeretnénk 
megcsináltatni, ezután mindenér fizetnünk kell. Ez nekünk 24 millió forintunkba került. Sok feladat 
lenne, amit meg kellene csinálnunk, utakat építeni. Egyik oldalon lemondunk pénzekről, másik oldalon 
pedig megszorítunk, helyi feladatokra nincs pénz. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Ez is azt bizonyítja, hogy a tűzoltóságnak az államnál van a helye. A 
kistérség nevében adtuk a tűzoltóságnak a 24 millió forintos önrészt. Ha az államnál lett volna, nem 
kellett volna ezt kifizetnünk. Visszatérve a napirendre, felhívom Képviselő-társaim figyelmét, hogy 
perben állunk. Megtudtuk, hogy az összeget a Megyei Önkormányzat letétbe helyezte, próbálunk 
peren kívül megegyezni. Most arról döntünk, hogy ezt kezdeményezzük, egyáltalán nem biztos, hogy 
el fogják fogadni. A per nagyon sokáig elhúzódhat. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
172/2012.(X.18.)    h a t á r o z a t a 

a Nógrád Megye Önkormányzatával és Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal történő 
megállapodásról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megye önkormányzatával és 
a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal a történő megállapodásról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megye 

Önkormányzatával és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal történő megállapodás 
tervezetét jóváhagyja. 

 
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57 909 003,- Ft követelés után 

járó késedelmi kamat követeléséről - melynek összege 2012. szeptember 30-áig 9 844 531,- Ft -,  
lemond. 

 
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt megállapodást aláírja. 
 

Határidő: 2012. október 31. 
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 

 
 
A polgármester a napirend elhangzása után megköszönve a Testület tagjainak a munkát, 9 óra 40 
perckor az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 /: Medvácz Lajos :/ /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
      polgármester            jegyző 
 
 


