Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október hó 31. napján
14,00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián
Gábor, Dr. Horváth László, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Orosz
Bernadett, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Mega György osztályvezető
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Moór Mátyás főépítész

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a városi
televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 12 fő van jelen) és azt megnyitja.
Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatosan módosító javaslata van:
Javasolja zárt ülés keretében napirendre venni a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem
adományozására” című előterjesztést.
Megkérdezi, van-e még módosító javaslat a napirenddel kapcsolatosan?
Pulay László: Napirend után Egyebek napirend keretében szeretnék feltenni kérdést a balassagyarmati
temetővel kapcsolatosan.
Más javaslat nem lévén Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a „BALASSAGYARMATÉRT”
emlékérem adományozására” című előterjesztés napirendre felvételét, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirend felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11
igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának
6/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2012.

évi

költségvetéséről

szóló

2.) Előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés b.) pontja
alapján meghozandó döntésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a lakásállományhoz kapcsolódó
jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2013.

évi

beruházásokat

tartalmazó

terv

4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
5.) Beszámoló a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2011-2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2011-2012. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 47/2006.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés Balassagyarmat város szabályozási tervét megállapító 12/2000.(V.19.) önkormányzati
rendelet módosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: Moór Mátyás városi főépítész
11.) Előterjesztés a Springa-dombi városerdő és a szomszédos Veres Pálné utcai ingatlanok telekhatár
rendezéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 1835/113 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 68. fszt. 5. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának
rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) a.)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Kóvári út 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár
Horgászegyesület között 1994. november 11-én létrejött megállapodás felmondásra vonatkozóan
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

16.) Beszámoló a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről
Előterjesztő: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
17.) Előterjesztés a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról,
a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

(Zárt ülés)

19.) Egyebek
Medvácz Lajos polgármester ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság, illetve a Közbeszerzési Bizottság a testületi ülés előtt tartotta
ülését, ezért e két bizottság véleményét, javaslatát a bizottságok elnökei ismertetik.
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangú 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Pulay László bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Közbeszerzési Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangú 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Medvácz Lajos polgármester köszönti Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló asszonyt.
Megkérdezi, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kiegészítése?
Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló: Köszönöm nincs.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2012.(XI.06.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.28.) rendelete
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés b.)
pontja alapján meghozandó döntésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján
meghozott döntésről
1..) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját
tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését – a
229/2012.((VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a benyújtott kérelmét fenntartva – nem vállalja.
2..) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
e határozat határidőre történő továbbításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a lakásállományhoz kapcsolódó 2013. évi beruházásokat tartalmazó terv
jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a lakásállományra vonatkozó 2013. évi beruházásokat tartalmazó terv jóváhagyására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakásállományra vonatkozó 2013.
évi beruházásokat tartalmazó tervet, a Képviselő-testület 272/2011. (XII.21.) határozatával elfogadott
2012. évi beruházásokat tartalmazó tervvel megegyezően – változtatás nélkül – fogadja el.

2.

A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31..
Medvácz Lajos polgármester

4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi
belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben ismertetet
bizonytalansági tényezők és körülmények miatt Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása
alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyását későbbi időpontra
halasztja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá
tartozó költségvetési szervei 2013. évi belső ellenőrzési tervének tervezetét 2012. december 31-ig
terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Határidő: 2012. december 31.
5.) Beszámoló a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2011-2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása és intézményei tevékenységéről 2011 – 2012. évi
beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2011-2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
6.) Előterjesztés a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2011-2012. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2011-2012. évi beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2011 – 2012 évi beszámolóját.

7.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi
47/2006.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

támogatásokról

szóló

Csach Gábor alpolgármester: Ügyrendi javaslatom, hogy – tekintettel arra, hogy a határozati javaslatok
személyes adatokat tartalmaznak – a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése értelmében
az ügyrendi javaslatok felett a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
A polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen
szavazattal elfogadott.
A napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, melynek írásos anyagát a 17/A.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.
8.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási
15/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

rendjéről

szóló

Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangú 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Medvácz Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet társadalmi
egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről nem érkezett vélemény.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2012.(XI.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 15/2007.(IV.27.) rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Roma
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Nemzetiségi

Önkormányzatával

kötött

Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - 137/2012.(VII.20.) határozatával
elfogadott - Balassagyarmat Város Önkormányzata és Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségii
Önkormányzata között a nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének
végrehajtására kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az együttműködési megállapodás „1. A működés tárgyi feltételei” cím a.) pontja helyébe az alábbi
szöveg lép:
„a.) Az Önkormányzat a Roma Önkormányzat részére – az önkormányzati választások időpontjáig –
2013. január 1. napjától ingyenes használatába adja a kizárólagos tulajdonát képező 2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 33.. szám alatti, 1533/A/2 hrsz-ú , 65 m2 alapterületű, nem
lakás céljára szolgáló helyiséget a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátására a szükséges
tárgyi - technikai eszközökkel.”
2.) Az együttműködési megállapodás „1. A működés tárgyi feltételei” cím d.) pontja az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„d.) A Roma Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az a.) pontban megjelölt ingatlant nem idegeníti el,
és nem terhelheti meg, a helyiség egy részét bérbe, albérletbe adni csak az Önkormányzat
előzetes hozzájárulásával lehet.”
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. november 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
10.) Előterjesztés Balassagyarmat város szabályozási tervét
önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: Moór Mátyás városi főépítész

megállapító

12/2000.(V.19.)

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat város szabályozási tervét megállapító 12/2000. (V. 19.) rendelet
módosításának kezdeményezéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzata a város fejlesztésére kijelölt területek hasznosíthatósága
érdekében a hatályos szabályozási terv módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
1.

A Springa domb melletti, lakópark jellegű beépítésre kijelölt, kertvárosias lakóövezetbe sorolt
területnek a Veres Pálné utca nyugati oldalára eső, 1835/113 hrsz-ú részén a szabályozási tervből
törli a területet felosztó belső javasolt telekhatárokat, valamint a belső kiszolgáló út szabályozási
lehatárolását, továbbá a maximális építménymagasságot 6,5 méterre emeli. Egyebekben a tömb
övezeti besorolása, szabályozási előírásai változatlanok maradnak.

2.

A Deák u. Rákóczi út tömbbelső szabályozását a terület fejlesztési célú hasznosítása érdekében úgy
változtatja meg, hogy a tömbbelső közepén kialakításra javasolt, és leszabályozott parkoló helyett a
teljes tömbbelső a településközponti vegyes övezetbe tartozzon.

Felkéri a polgármestert, hogy a területhasznosításban érdekelt felhasználóval kötött településrendezési
szerződés keretében gondoskodjon a szabályozási változások hatósági egyeztetéséről, és a szabályozási
terven történő átvezetéséről.
Határidő:
Felelős:

2012. november 15. a településrendezési szerződés megkötésére,
2012. december 15. a szabályozási tervek módosítására.
Medvácz Lajos polgármester

11.) Előterjesztés a Springa-dombi városerdő és a szomszédos Veres Pálné utcai ingatlanok
telekhatár rendezéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság egyhangú 5 igen szavazattal azt javasolja, hogy a
területrészek ne kerüljenek eladásra, illetve az önkormányzat állíttassa helyre az eredeti állapotot.
Medvácz Lajos polgármester: Valóban áldatlan állapotok vannak ott, a lakók a lekerített területet
gondozták, de ez nem menti fel őket, hogy a közterületet elkerítették. Ezt próbáljuk feloldani azzal, hogy
felajánljuk a lakóknak a területet megvásárlásra. Kérdés, hogy a feltételeket az ott lakók elfogadják-e.
Tehát van két javaslat, a Gazdasági Bizottság 700.- Ft/m2 + ÁFA áron javasolja a területek elidegenítését,
a Pénzügyi Bizottság viszont nem javasolja az eladást.
Először az eredeti határozati javaslatról fogunk szavazni, kiegészítve a Gazdasági Bizottság által javasolt
összeggel. Kérdés, vélemény még az üggyel kapcsolatban?
Mega György: A földrészlet erdőművelési ágban van, függetlenül attól, hogy a területen ténylegesen
nincsen fa. A Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága dönt, a Felügyelőség hatásköre, az ő
engedélyük szükséges ahhoz, hogy a terület igénybevételre kerülhessen, amely csak közcélra történhet.
Többször tárgyaltunk a felügyelőséggel erről, szerintük ez nem közcél, hanem csoportcél. Érveltem azzal
is, hogy a Szabályozási Tervben úgy szerepel ez az 5 méteres sáv, hogy az még a telkekhez csatolható.
Konkrét állásfoglalás nem született. Abban maradtunk, hogy elvi engedélyt kérünk, aminek már van
költségtétele. Ha nem járul hozzá a felügyelőség, akkor az ügy már ott lezárul. 7 ingatlant érint, a
tulajdonosok az ügy menetéről, a költségekről, az eljárásról tájékoztatva lettek. Attól tették függővé a
válaszukat, hogy az önkormányzat milyen árat állapít meg.
Arról kell most dönteni, hogy egyáltalán elidegeníti az önkormányzat vagy nem.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság által javasolt 700.- Ft/m2 + ÁFA összegű vételárat, melyet a Képviselő-testület 7 igen és 4 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a vételárral kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 7 igen és 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Springa-dombi városerdő és a szomszédos Veres Pálné utcai ingatlanok telekhatár rendezéséről
1.

A Képviselő testület a Balassagyarmat 3134/100 hrsz-ú földrészletből - összhangban
Balassagyarmat Város Szabályozási tervével - a Springa-dombi városerdőből 5 méteres területsávot
elidegenít a Veres Pálné utca 34-46. szám alatti tulajdonosoknak az alábbi feltételekkel:

-

-

a vételár 700.- Ft/m² + ÁFA, mely összeget az adás-vételi szerződéssel egyidejűleg kell
megfizetni;
a vevőknek vállalniuk kell az erdő művelési ágban lévő területrészek kivonásával kapcsolatos
valamennyi költség megfizetését, továbbá az erdőrész vagy más kijelölt területen való
újratelepítés költségét;
a terület ingatlanrendezésével (földmérői munkadíj, igazgatási szolgáltatási díjak), valamit az
ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli;
a felkínált 5 méter szélességű területsáv megvásárlása abban az esetben lehetséges, ha a Veres
Pálné utca 34-46. szám alatti ingatlantulajdonosok egyöntetűen nyilatkoznak vételi szándékukról,
továbbá a költségek és szolgáltatási díjak viseléséről;

2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti ajánlatát 2013. december 31-ig megkötendő adás-vételi
szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a területrendezéssel és az adás-vétellel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítésére 2012. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 1835/113 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
nem javasolja elfogadásra.
A Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat mérje fel az építési telek iránti igényeket, alakítson ki a
területen építési telkeket, és akár közművesítve, akár közművek nélkül hirdesse meg eladásra.
Medvácz Lajos polgármester: A Gazdasági Bizottság 700.- Ft/m2 + ÁFA árat javasol, én ennél magasabb
árat szabnék meg, 1.100.- Ft /m2 + ÁFA árat javasolnék. A területen nincsenek közművek, szolgalmi
joggal terhelt, gáz- és elektromos vezetékek vannak, a piaci árakat itt nem nagyon lehet érvényesíteni.
Nem sok reményt látok arra, hogy itt építési telkeket vennének.
Csach Gábor alpolgármester: Egyetértve a Pénzügyi Bizottság véleményével annyiban, hogy inkább
kisebb telkeket kellene közművesítve értékesíteni, van ilyen folyamatban, rövidesen a Török I. utcában 8
közművesített építési telket tudunk eladni, illetve a Springa-domb mögött is van megfelelő terület. A
közművesítés történhet vállalkozó bevonásával, csereingatlanokért, közművesített telkekért cserébe.
Sajnálatos módon több tucat ilyen kiajánlás ellenére egy érdeklődő sem volt. Vagy a polgároknak úgy
adjuk el, hogy vállalja a közművesítés költségeit, vagy az önkormányzat szakaszosan befektetve bizonyos
telekmennyiségbe, annak a bevételét forgatja vissza ingatlanértékesítésekre. Jelen esetben itt kb. 16
telket tudnánk kiosztani, ennek a közművesítése és a befolyó várható ingatlanpiaci árak nagyjából nullára
jönnének ki. Elfogadom, hogy adott esetben ez is egy jó politikai üzenet,de adottságainál fogva sokkal
jobb telkek vannak ennél a Veres Pálné nyugati részén lévő ingatlannál. Ez nem zárja ki azt, hogyha
adott esetben a vevő ezt az árat elfogadja, ezt az összeget közművesítésbe tudjuk fektetni, és innentől
fogva már egy tőkével tudjuk görgetni ezt a projektet. A város 3 területén érdemes ebbe belekezdeni,
hogy a különböző árkategóriákban legyenek építési telkek, viszont ehhez kell tőke. Jelen helyzetben nem
nagyon van lehetősége sem az önkormányzatnak, sem a polgároknak közművesítésre.
Módosító javaslatom, hogy a határozat egészüljön ki 5 éves beépítési kötelezettséggel és 5 éves
elidegenítési tilalommal.
További hozzászólás nem lévén, Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az 1100 Ft/m2 + ÁFA
árat, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja azt a módosítást, hogy a határozati javaslat egészüljön ki 5 éves
beépítési kötelezettséggel és 5 éves elidegenítési tilalommal, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8
igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat 1835/113 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Du s.r.o (990 01 Velky Krits Banícka
703/16 ) részére a Balassagyarmat 1835/113 hrsz-ú 1 ha 7173 m2 alapterületű beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban elidegeníti – amennyiben a Magyar Állam nem él
elővásárlási jogával – az alábbi feltételekkel:
a.
az ingatlan vételára 1.100 Ft/m2 + áfa,
b.
a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni,
c.
az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 5
éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására – az 1 ha
7173 m2 területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a
földhivatali nyilvántartásba bejegyeztetni,
d.
az ingatlan közművezetékeinek kiépítése és a csatlakozás költségei a vevőt terhelik,
e.
a leendő vevő vállalja, hogy Településrendezési szerződés keretében Balassagyarmat
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balassagyarmat Város Szabályozási
Tervéről szóló 12/2000.(V.19.) rendelte módosításának költségeit megfizeti,
f.
a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
becsatolása az átlátható szervezetről,
g.
az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2013. február 28-ig megkötendő adásvételi szerződés esetén tartja fenn.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2012. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 68. fszt. 5. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 68. fsz. 5. szám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet 19. § (1)
bekezdése alapján Chikán Józsefné Balassagyarmat, Kossuth L. u. 68. fsz. 5. szám alatti jogcím
nélküli lakáshasználóval – szociális alapon – 2012. november 1-től - 2013. október 31-ig lakásbérleti
szerződést köt.

2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a kiértesítésre 2012. november 9.
a szerződés megkötésére: 2012. november 16.
Felelős:
dr. Tőzsér Zsolt jegyző
14.) a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kóvári út 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. tetőtér 1. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B.
tetőtér 1. (Hrsz: 291/A/27) ajtószám alatti 49 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú
lakást Rácz Krisztián (szül.: 1982.; an.: Oláh Gizella) részére 2012. november 1-től kezdődően
2012. december 31-ig – térítésmentesen – használatba adja, azzal a megkötéssel, hogy saját
költségén a szükséges felújítási munkákat elvégzi.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre: 2012. november 10.
a lakáshasználati szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2012.
15.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

november

b.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István bizottsági elnök: Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a napirend
tárgyalásánál 5 fő volt jelen. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Arany J. u. 1. földszint 2. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Arany J. u. 1.
földszint 2. ajtószám alatti 70 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást szakember
elhelyezés céljából:

Szász Orsolya (sz: Budapest; 1976.; an: Boza Erzsébet) pszichológus (Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet) részére költségelvű lakbér megfizetése mellett, 2012. november 1-től kezdődően
2017. október 31-ig, ezen belül a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél fennálló
közalkalmazotti jogviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2012. november 9.
A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására: 2012. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár
Horgászegyesület között 1994. november 11-én létrejött megállapodás felmondásra
vonatkozóan
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár Horgászegyesület között
1994. november 11-én létrejött megállapodás felmondására vonatkozóan
1.

A többszöri eredménytelen felszólítások miatt a Képviselő-testület felmondja Balassagyarmat Város
Önkormányzata és a Balassagyarmati Kábelgyár Horgászegyesület között 1994. november 11-én
létrejött megállapodást, mely a nyírjesi önkormányzati tulajdonú tavak horgászati jogáról szólt.

2.

A polgármester kezdeményezi a horgászati jogról szóló haszonbérleti szerződés felülvizsgálatát a
Vidékfejlesztési Minisztériumnál.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: A megállapodás felmondására: 2012. november 15.
A Vidékfejlesztési Minisztérium megkeresésére: 2012. november 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

16.) Beszámoló a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről
Előterjesztő: Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
Medvácz Lajos polgármester: Köszöntöm Dr. Szabó Géza kórházigazgató főorvos urat. Kíván az írásos
anyaghoz kiegészítést tenni?
Dr. Szabó Géza kórházigazgató főorvos: Köszönöm nem, de ha van kérdés, arra szívesen válaszolok.
Medvácz Lajos polgármester: Még ebben az évben még vissza kell térnünk a témára, a Kórház csak
2013. március 31-ig üzemelteti. Elő kell készítenünk a pályázatot.
Dr. Szabó Géza:A Kórház biztosítja az ügyeletes nővért, a gépkocsit, a sofőrt, az orvosi erőforrás a
települések háziorvosaiból adódik össze. Az ügyelettel kapcsolatos dicséretek, kifogások a háziorvosokat
illetik. A pályázat kapcsán az üzemeltetőnek lesz lehetősége, választani, a pályázók közül.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2012.(X.31.) h a t á r o z a t a
a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kenessey Albert Kórház –
Rendelőintézet főigazgató főorvosának a Háziorvosi Központi Ügyelet működéséről szóló
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

2./

A Képviselő-testület egyben tudomásul veszi Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos 2012. október 3án írásban közölt felmondó nyilatkozatát, melynek hatálya 2013. március 31.

3./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. április 1-től a felnőtt háziorvosi ügyelet
biztonságos és jogszerű ellátásáról, annak folytonosságát fenntartva gondoskodjon és a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

a 3. pont tekintetében 2013. március 31.
Medvácz Lajos polgármester

17.) Előterjesztés a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztést, továbbá tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait,
hogy a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént. A polgárok, az érintettek részéről
nem érkezett vélemény.
Pulay László: Elfogadhatatlannak tartom az anyagot. Merre óhajtja a város a tranzit forgalmat átvinni a
Zollner irányába? A 4. § (1) bekezdésében felsoroltak behajthatnak, jól értelmezem? Kellett volna építeni
összekötő utat. Mi lesz a megoldás?
Medvácz Lajos polgármester: Igen képviselő úr, jól érti, azok vannak felsorolva, akikre nem terjed ki a
rendelet hatálya.
Siket Béla: A behajtási engedélynek mennyi lesz az anyagi vonzata, vagy térítésmentes lesz? Hol lehet
kiváltani? Az eseti engedély maximum félévre váltható?
BUFI környékén kisipartelep van, naponta járnak be járművek. A balassagyarmati vállalkozóknak a
maximális kedvezményt adjunk meg.
A választópolgárok mindenfélét beszélnek, megnyugtató lenne a 7,5 t táblákat letakarni.
Csach Gábor alpolgármester: Eseti behajtási engedély maximum félévre adható ki annak, aki rendszeres
szállítási igénnyel lép fel, pl. tüzelőszállító vállalkozó. Nincs szó pénzről, nem az a cél, hogy a helyi
vállalkozókat ellehetetlenítsük, terheiket növeljük. A célunk az, hogy a tranzit forgalmat az önkormányzati
utakról, amit nem 7,5 tonnára terveztek, eltereljük az állami utakra. Amíg a déli elkerülő út nem fog
megépülni, be fog jönni a forgalom az állami utakra, innentől kezdve az államot terheli a kártérítési és az
útfelújítási kötelezettség. Pont ezek az utak, az Ady E., a Hétvezér és a Batthyány utak nem bírják el ezt a
terhelést. Ha mi nem kényszerítjük az államot, hogy megoldást találjon, pl. az elkerülő utak
megépítésével, akkor az állam nem fogja ezt megoldani. Cél, hogy a tranzitforgalmat az elkerülő és az
állami utakra tereljük. Vannak utcák, ahova nem kell engedély, 7,5 t felett is be lehet menni, mert ott nincs
tranzitforgalom. Lehetséges, hogy fél év múlva a levont tapasztalatok alapján felülvizsgáljuk a félévet, ki
lehet tolni egy évre is. Van még egy módosító javaslatom: a 4. § egészüljön ki egy g.) ponttal, „menetrend
szerint közlekedő autóbuszra" szövegrésszel.
Pulay László: Elfogadható, hogy tereljük állami utakra a tranzitforgalmat. Napi 7-10 kamion közlekedik
ezeken az utakon, ezeket bekényszerítjük a Kossuth L. utcára a körforgalomba? Zsúfolt lesz nagyon,
hatalmas kátyúk vannak a Kossuth L utcában. Keresztezzük a tűzoltóság, a mentők útvonalát,
életveszélyessé tesszük a közlekedést, a környezetszennyezésről nem is szóltam. Nem tudom ezt
támogatni.

Medvácz Lajos polgármester: Nagyon megnövekedett a város teherforgalma, de a tranzitforgalmat
valamilyen módon kezelni kell. A helyi vállalkozásokat nem érinti.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester módosító javaslatát, miszerint a 4. §
(1) bekezdése egészüljön ki egy g.) ponttal, szövegszerűen: menetrend szerint közlekedő autóbuszra,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2012.(XI.06.) önkormányzati rendelete
a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
(Zárt ülés következik, melynek anyagát a 17/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.)
Napirend után:
19.) Egyebek
Pulay László: A Memento Mori Temetői Alapítvány Kuratóriuma bejárást tartott a balassagyarmati
temetőben. A bejárás során megállapították, hogy a temetőbe beköltöztek a hajléktalanok, akik a Szállóra
nem hajlandóak beköltözni, gyalázatos körülmények között tengetik az életüket. Elvileg halottgyalázást
követnek el, ott élnek, fogyasztanak. Áldatlan körülmények között élnek, itt a tél, ezek az emberek
mégiscsak emberek, valamit lépni kellene a városnak, mert ezek megfagynak, jön a tél, a hideg.
Javaslatom, hogy akár még kényszerrel is el kell helyezni őket a Hajléktalan Szállón. Ha nincs hely,
lehetőséget keresni valami más megoldásra, akár a Belügyminisztériumon keresztül elhelyezni őket az
idegen szállón. Ha másképp nem megy, a közterület-felügyelőkkel, a rendőrsséggel együttműködve, de
meg kell oldani ezt a problémát.
Medvácz Lajos polgármester: Nem mostani probléma. A Hajléktalan Szállón is véges a hely, talán 10 %uk helyi. Nemcsak a temetőben vannak, a város több pontján megjelentek. A Vöröskereszt dolgozik a
probléma megoldásán, lehetőség szerint mi is próbálunk segíteni. Bízzunk benne senki nem fog
megfagyni a télen. Tájékoztatni fogjuk képviselő urat, mit tudunk tenni. A temető az egyházak
kezelésében van. Kegyeleti problémák valóban vetődnek fel.
Dr. Csekey László: A problémát ismerjük, a hajléktalanokkal való foglalkozás bizonyos fokig a mi
kötelességünk. Javaslom, hogy Bp. VIII. kerülete megoldásait nézzük meg. Érdemes lenne velük felvenni
a kapcsolatot, ott nagyon jól kezelték ezt a problémát.
Pulay László: A temető egyházi gondozásban van, de az egyházak nem tudnak lépni, a városnak is
segítséget kell nyújtani. Valami elhelyezésről gondoskodni kell.
Medvácz Lajos polgármester: Keressük a megoldást, megpróbálunk segíteni, a lehetőségekről
tájékoztatni fogjuk képviselő urat.
A polgármester megköszönve a városi televízió nézőinek figyelmét, a Testület tagjainak a munkát, 16 óra
40 perckor az ülést bezárja.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

