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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 
telefonszámon. 
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. 
Ezt követően felkéri Dr. Tőzsér Zsolt jegyző urat, hogy ismertesse a megjelenteket közmeghallgatás 
témája kapcsán. 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Folyamatosan jelennek meg az új jogszabályok, melyek szabályozzák 
ezeket a kérdéseket, témaköröket. A kormányzati szándék lényegében, hogy minden állami feladatot 
az állam, míg az önkormányzati feladatokat az önkormányzatok lássák el. Ennek megfelelően zajlik a 
feladatellátó rendszerek átalakítása is, például az egészségügy, közoktatás és a közigazgatás 
kapcsán is. Balassagyarmat városát ez a három terület érinti leginkább. 
Úgy indult ez az évünk, hogy a tűzoltóság – mely több mint 10 évig önkormányzati feladat volt - állami 
kézbe, a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került át. Ez is jelentős változás volt. Ezt 
követte a kórház átadása, ezt a feladatot a GYEMSZI vette át. Már ezt megelőzően is kerültek át 
közoktatási intézmények először megyei, majd állami kézbe. Idén ez azzal folytatódik, hogy a 
közoktatási intézmények is, az általános iskolák és középiskolák állami fenntartásba kerülnek. Az még 
kérdéses, hogy működtetésüket ki fogja ellátni, de a fenntartói feladatokat az állam fogja ellátni. Erre 
hozták létre az országos hatáskörű Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. Ennek a szervnek a 
területi szintű feladatait a tankerületek fogják ellátni, melyek járási szinten szerveződnek, minden 
járásban kialakítanak tankerületet.  A közoktatási feladatokat a tankerület fogja ellátni.  
Ami minket leginkább érint, az a közigazgatás átalakítása. A kormányzatnak a megyei szintű 
szervezés volt a prioritás, így létrejöttek a megyei kormányhivatalok, ezek látják el azokat 
szakigazgatási feladatokat, melyeket eddig a dekoncentrált szervek láttak el. A kormányhivatalhoz 
tartozik még egy törzshivatal, és Salgótarjánban működik már a kormányablak is.  
2013. január 1. napjával fognak kialakulni a járások, mely a közigazgatási rendszer legalacsonyabb, 
de talán a legfontosabb szintjei lesznek. A járási hivatalon keresztül találkozik majd az állammal az 
állampolgár. A járási hivatalok kialakítását törvény, kormányrendelet szabályozza. Nógrád-megyében 
6 járás lesz kialakítva, mégpedig Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Rétságon, Szécsényben, 



Pásztón, és Bátonyterenyén. Ezek közül 2 járásnak lesz kiemelkedő szerepe, a salgótarjáninak, és a 
balassagyarmatinak. 
A balassagyarmati járási hivatal a 2. legnagyobb lesz a megyében, 29 település fog hozzá tartozni, 
Honttól egészen Galgagutáig. A járás közigazgatási struktúrája úgy tevődik össze, hogy 6 járási 
szakigazgatási szerv fog hozzá tartozni: a népegészségügyi intézet: ÁNTSZ, az Állategészségügy és 
Élelmiszer Ellenőrző Hivatal, a Munkaügyi központ, a Földhivatal, ezek a már jelenleg is meglévő 
szakigazgatási szervek. Most még a megyei szakigazgatási szervekhez tartoznak, de januártól járási 
szakigazgatási szervek lesznek. 2 új szakigazgatási szerv lesz, az egyik, mely eddig a körzetközponti 
jegyzőhöz tartozott, ez a gyámhivatal, és lesz egy teljesen új szerv, a járási építésügyi hivatal. A 
járáshoz fog még egy törzshivatal rész kerülni, mely a jelenlegi okmányirodai feladatokat fogja ellátni, 
majd 2014-től a kormányablak feladatait és egyéb funkcionális feladatokat. Az államigazgatási 
feladatok jelentős része a településekről is átkerül, melyeket szintén a járási törzshivatal fogja ellátni. 2 
helyen lesz kirendeltség, Bercelen és Magyarnándorban, a kisebb településen települési ügysegéd 
fogja az államigazgatási feladatokat ellátni. 
A járási hivatalt hivatalvezető fogja vezetni. Személyére a kormánymegbízott tesz javaslatot, és 
közigazgatásért felelős miniszter fogja kinevezni, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a 
kormánymegbízott fogja gyakorolni. Lesz egy hivatalvezető helyettes is. Az egyéb feladatokat a járás 
önkormányzataitól átkerülő köztisztviselők fogják ellátni. 
A polgármesteri hivatalokból 41 fő átvételére kerül sor, a Balassagyarmati polgármesteri hivatalból 23 
fő kerül át kormánytisztviselőnek a járási hivatalhoz.  
Azt még nem tudjuk pontosan, hogy a járási építésügyi hivatal hogyan fog kialakulni.  
A tankerület kormánytisztviselőinek egy része is a polgármesteri hivatalból fog kikerülni. 
A polgármesteri hivatal létszáma 54 főre fog lecsökkeni. A járási hivatal központja a polgármesteri 
hivatalban kerül kialakításra. A főépület alsó szintje kerül át a járáshoz, nem számítva a helyi adó 
helyiségeit. Itt lesz a járási hivatal vezetése, és remélhetőleg a járási építésügyi hivatal, és az 
okmányiroda, de a „B” épületben is lesz 7 iroda a kormányhivatalnak, 4-et eddig is gyámhivatal 
használt, és további 3 iroda került kialakításra gyámügyi és szociális ügyek intézésére. A vagyon nem 
kerül át, de jogszabály alapján ingyenes használatot kell, hogy biztosítsunk. 
Reméljük, hogy középtávon azt fogják érzékelni a polgárok, hogy gyorsabb és jobb lesz az 
ügyintézés. A szervezeti átalakításból nem sok mindent fognak észrevenni, hiszen az 
állampolgároknak egy helyre kell menni, egy helyen lesznek a szociális ügyintézők, tehát más egyéb 
változást nem fognak érzékelni. 
A kormányablak 2014. január 1-től működne Balassagyarmaton a tervek szerint. A cél az, hogy egy 
helyen történjen az ügyintézés. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan fog kialakulni. A jelenlegi 
kormányablak 60 ügykört lát el, ebbe nem tartozik bele az útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, 
és a gépjármű ügyintézés. Erről még keveset tudunk, jövőre több információnk lesz.  
Arra törekszünk, hogy a hivatal részéről méltó helyet biztosítsunk a kormányablaknak is, és hogy az 
ügyfeleket negatív hatás ne érje, megfelelő szinten történjen az ügyintézés, legyen az önkormányzati 
vagy kormányablakhoz tartozó ügy. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. A tisztelt megjelentek feltehetik a témával 
kapcsolatban kérdéseiket. 
Amennyiben nincs kérdés ezzel kapcsolatban, úgy ezt a témát lezárom, és a Képviselő-testület felé fel 
lehet tenni kérdéseket, elmondhatják észrevételeiket. 
 
Horváth Árpád: Köszönöm a szót. A panaszaim mind idáig csak meghallgatásra találtak, azonban 
nincs előre lépés, eredmény.  
A térfigyelő rendszer kérdése régóta foglalkoztat. Működik vagy sem?  
Általában a városképről az a véleményem, hogy siralmas, magamban elneveztem romvárosnak, 
gondolok itt a vágóhíd, a volt ifjúság úti iskola, valamint a bobulaház mögötti területekre. Néhol akkora 
gödrök vannak, hogy az balesetveszélyes. Sok a városban a szemét. Ha már itt tartunk, kialakították a 
Városgondnokságot, de ennek én vagyok az áldozata. A lakásunk mellett egy sárfészekben 
kialakítottak egy Városgondnokságnak nevezett telephelyet. Csak hallomásból tudom ezt, mert kiírva 
nincs, nyitvatartási idő nincs, villany, víz, szociális helyiség, belső burkolat nincs a dolgozóknak. 
Takarítanunk kell a ki-be közlekedő járművek után. Miért létesítették ezt, kinek volt ez az ötlete? 
Annak a háza mellé kellene vinni, akinek az ötlete volt. 
A hulladékudvar miért nem működik a volánnál? Ki van világítva, de állítólag egy évben egy órára 
működik. 
A csapadékárok kialakítását is meg kellene oldani, mert a víz időként feljön a házunknál. Mindig azt a 
választ kapjuk, hogy magánterületre nem lehet vezetni, meg azt, hogy ha majd lesz gép, akkor 



kiássák. Volt úgy, hogy ástak, de gödröt ástak, nem pedig árkot.  
Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a napokban 3 estet is hallottam, hogy csalók jelentek meg a 
városban. Mindenféle trükkökkel jönnek, ajánlatokat tesznek, vagy éppen gyűjtésre hivatkoznak, azért, 
hogy pénzt csaljanak ki az emberekből. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A térfigyelő rendszer kapcsán, annak idején, egyfajta kamera rendszer 
fel lett állítva a város területén, ez egy részen működik. Tudom, vannak hiányosságok, de a probléma 
eddig abból adódott, hogy pénz hiányában a bővítésre nem volt lehetősége az önkormányzatnak. A 
térfigyelő rendszerről többféle vélemény elhangzott, valaki sértve érzi magát, van, aki megerősítve, 
hiszen az állampolgárokat is megfigyelik ezen a rendszeren keresztül, nemcsak a bűnözőket. 
Széleskörű térfigyelő rendszert azért nem tudunk kiépíteni, mert a feladataink ellátása mellett, melyre 
költségvetésünk jelentős részét ráfordítjuk, erre nincs elegendő pénz. Pályázat pedig idáig nem volt. A 
működtetésének volt egy korlátja, melyet át lehet hidalni. Nemcsak szakavatott emberek figyelhetik 
folyamatosan a rendszert, tehát nemcsak hivatásos rendőrök, hanem, most már a polgárőrség is 
rendelkezik bizonyos jogosítványokkal. Vissza lehet nézni bármelyik pillanatban ezeket a felvételeket. 
Úgy tűnik, hogy már ennek a technikának a beszerzési költsége kezd reális értéket felvenni. 
Gondolkodunk azon, hogy a város kivezető pontjain lehetne rendszámfelismerő kamerákat 
felszerezni. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a költségvetésünk tárgyalása, és a jövő évi 
költségvetésünk megtartása fontosabb dolog, minthogy ebbe ilyen mélységben belemenjünk. Bár 
egyet értek azzal, hogy ez visszafogja a bűnözőket, és fogunk ez ügyben lépni, de egyelőre 
megvárjuk a 2013-as év elejét, hiszen nagyon fontos átalakulások várnak az önkormányzatra, és ez 
által a költségvetésre is. 
A Bobulaház mögötti terület kapcsán jelezni fogunk a Városgondnokságnak, hogy nézzék meg ezeket 
a területeket. Magát a bobulaházat kiadtuk egy szociális szervezetnek, ők a belső udvart és az 
épületet rendben tartják. Gondolom a kerítésen kívül lévő területekről van szó. Azt viszont el kell 
mondanom, hogy az Árpád utcától a Móricz Zsigmond utcáig nem csak önkormányzati, hanem 
magánterületek is vannak. Ezek szinten tartása tehát nemcsak a mi feladatunk. Meg fogjuk nézni ezen 
területeket, és fogunk intézkedni. 
Az Árpád utcában a Városgondnokságnak van egy kijelölt terület, és elhiszem, hogy vannak olyan 
tevékenységek, melyek zavarhatják a lakókat. Erről is fogunk intézkedni. Tervünk között szerepel, 
hogy a város szélére rakjuk a Városgondnokságot, és Városüzemeltetési Kft-t is. Ennek céljából 
vásároltunk meg egy területet a volán mellett. Pénz híján nem tudtuk még ezt megvalósítani. Itt a 
gépeknek, kertészetnek, minden városüzemeltetéssel, városgondnoksággal kapcsolatos feladatnak 
lesz helye, és tényleg nem fogja zavarni a lakosságot. Egy átköltöztetés azonban nem egyszerű 
feladat. 
Terveink között szerepel, hogy a Városüzemeltetési Kft-nél felszabaduló területnél – mivel ott már egy 
kereskedelmi központ létesült - kereskedelmi jellegű tevékenységet engedélyezünk. A rendezési 
tervben szerepel ott egy út is, mely a Bíró János vagy a Felsőmalom utcába torkollna, és ez által a 
várost észak felé el lehetne kerülni. Bíztam benne, hogy a forgalomtorlódást az idén meg tudjuk majd 
oldani, de sajnos a közbeszerzési törvény miatt az idén ez nem valósul meg. A városközpont 
rekonstrukció kapcsán a Mikszáth Kálmán utca és Rákóczi út kereszteződésénél körforgalom fog 
épülni. 2013 őszére ezeknek el kell készülni. Ez valószínű egyszerűsíteni fogja a fő utca, és Mikszáth 
Kálmán utca forgalmát.  
A hulladékudvar kapcsán mi is csatározunk a Zöldhíd Kft-vel. A város szélén van egy hulladékudvar, 
ami azt a célt szolgálta volna, hogy a polgárok a nem kommunális hulladékot is ki tudják vinni oda. 2 
ilyen hulladékudvar épült meg az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kezelésében, további 6 ilyen 
udvart kellett volna megépíteni. Sajnos ez meghiúsult. Jelen pillanatban Balassagyarmaton és 
Rétságon van olyan hulladékudvar, mely elkészült, de nem működik. Azon csatározunk, hogyha 
egyszer már felépült, akkor legyenek szívesek működtetni. Ez a lakosság érdekét kell, hogy szolgálja. 
Nagyon fontos lenne, hogy ez megoldódjon. 
A csapadék elvezetésnek többször futottunk már neki a megfelelő csatorna kitisztításával, bizonyos 
földmunkák elvégzésével. Nem teljesen sikerült megoldani ezt a problémát, próbáljuk ezt kezelni. Nem 
egyszerű dolog, szerintem akkor fog majd megoldódni, ha a Városüzemeltetési Kft-t elköltöztetjük. De 
természetesen törekedni fogunk arra, hogy ez megoldódjon. Ez is pénz kérdése. Nem csak itt van ez 
a probléma. A csapadékelvezetésre alig-alig jutott pénz és lehetőség, pedig nagyon fontos. A 2010-es 
év bizonyította, hogy ezen a területen nagy hiányosságunk van. Folyamatosan próbáljuk megoldani. A 
Városgondnokság most dolgozik csapadékelvezető árok tisztításával is. Tudom, hogy a 
csapadékelvezetés bizonyos karbantartását végzik, és ez folytatódni fog. 



A szélhámosok, csalók ügyében a rendőrség többször tartott tájékoztatót polgármestereknek, 
polgároknak a városi televízión keresztül is. Nem egyszerű történet. Annyit kérnék a polgároktól, hogy 
ha esetleg megjelennek ilyen emberek, ebben az esetben jelentsék ezt a rendőrségnek.  
Balassagyarmat városában megerősödött a rendőrség jelenléte, gyalogos rendőrök jelentek meg az 
utcákon. Nekik is lehet szólni. Egyébként további megerősítést ígért a rendőrkapitány úr. A rendőri 
jelenlét nagyon fontos.  
A polgárok egymásra való figyelése is nagyon fontos, ha olyat tapasztaltunk jelezzük. 
 
Piri Lajos: A bekötő úthoz súlykorlátozó tábla lett kihelyezve, mely akkor lett volna jó, ha az elkerülő 
út kiépítése folytatódna. Nem értem, hogy miért állt le olyan hirtelen. Ez által a Mikszáth Kálmán 
utcában nagymértékben megnőtt a forgalom. A későbbiekben hogyan fog ez kialakulni, amikor majd 
sétáló utca lesz? 
A Jószív utcában is megnőtt a forgalom az utóbbi időben. Hiába, hogy ott van a Bíró János utca, 
egyébként az hova lesz kivezetve? Leépül az utca ez által teljesen.  
Az Ipolyjáró útnál is tönkre van menve az út. Tudomásom volt arról, hogy megszélesítik ez utat, és 
bicikliút lenne kiépítve. 
Lenne még egy problémám. Velünk szemben van egy csatorna, és amióta megcsinálták azt a 
rendszert, teljesen fölösleges, hogy ott van. Ha bármi történik vele, például ha rámennek az autók, 
csattog. Éjszaka fel lehet rá ébredni. 
A körforgalommal kapcsolatban annyit mondanék, hogy gyorsabb lesz a forgalom, de kétsávosra 
kellene csinálni? Ha egysávos lesz, és megindul majd a forgalom, mondjuk a Mikszáth utcából, akkor 
nem lesz jelentősége. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az elkerülő út kiépítésének folytatásáért régóta harcolunk, a 
tervdokumentáció rendelkezésünkre áll, és természetesen lobbizunk azért, hogy ez megvalósuljon. A 
következő ciklus a 2014-2020 közötti, amikor uniós pénzekre pályázik az ország. Nógrád-megye is el 
fogja készíteni a területfejlesztési terveit, és ezek között szerepelni fog az elkerülő út. Ez 1-1,5 Mrd 
forintba belekerül, sajnos jelenleg nincs ennyi pénz. Bízom benne, hogy erre sor kerül. 
Valóban megnőtt a személyi és teherforgalom Balassagyarmaton, ezt mi, mint önkormányzat, nem 
tudjuk szabályozni. Az autók 80%-ában egy ember ül, kényelmi szempontokból használják. Bízom 
benne, hogy a teherforgalom jelentős részét vasútra vinnének át, hiszen történnek ennek kapcsán 
kormányzati törekvések. Ha ezt sikerülne megoldani országos szinten is, ezzel megmentenénk a 
vasutunkat, és a közúton forgalom is csökkenne. Ebben az önkormányzatnak nem sok döntési 
lehetősége van. Annyi van, hogy megpróbáljuk a közútjainkon a forgalmat leszabályozni. Hamarosan 
megépítésre kerül az észak-déli gázvezeték hálózat, mely a várost keleti irányban fogja átszelni.  A 
vízmű területén fog átmenni, és a Delphi irányába fog továbbmenni. Ezen a területen több ilyen 
vezeték fog lefektetésre kerülni. Törökországtól Vácig vasúttal, míg Váctól Balassagyarmatig 
teherautókkal szállították a csöveket. Amikor rákérdeztünk, hogy miért nem vasúttal szállították 
Balassagyarmatig is, azt mondták, hogy a piaci viszonyok alapján az érdekelt üzleti partner 
megversenyeztette ezt a területet, és így olcsóbban tudták szállítani teherautón. Efelől vannak 
kétségeim. Valószínű a pénz döntött ebben. Elgondolkodtam azon, hogy mit lehetne tenni ennek 
érdekében, de sajnos az önkormányzat semmit sem tud tenni. Egyetlen dolgot tehetünk, táblákat 
helyezünk ki, hogy hova nem lehet behajtani.  
A Mikszáth Kálmán utca nem önkormányzati tulajdon, hanem állami tulajdon, így nem tudunk 
kihelyezni táblákat. Nem mindig tudjuk a polgárokat így megvédeni.  
A Jószív utca kapcsán is csak annyit tudok mondani, hogy sajnos a város minden részén megnőtt a 
forgalom. Ezt sajnos nem tudjuk elkerülni. Közlekedni kell, bizonyos forgalomszabályozásokat 
végzünk. Végignézzük a lehetőségeket, és amit tudunk, döntünk. A Bíró János utcának lenne egy 
kivezetése a Mikszáth Kálmán utcára, ez azért sok mindent megoldana. De ez is pénz kérdése 
Az Ipolyjáró utca lakói is állítólag zúgolódnak, de nem jöttek el, így nem tudunk segíteni. Pár évvel 
ezelőtt megpályáztuk, hogy az Ipolypart utcát teljes szélességben felújítjuk, de sajnos nem nyertünk a 
pályázaton. Nem tettünk le erről a szándékunkról, mert azt az utat rendbe kell rakni, igyekszünk 
megvalósítani a dolgot. 
A csatorna fedélnek utána fogunk nézni, fogok tenni egy javaslatot a DMRV Zrt-nek, hogy nézzék 
meg.  
A körforgalom kétsávossá tételét a hely szűke nem engedi. Annyit fogunk tenni ez ügyben, hogy a 
Hunyadi utca ismét kétirányú lesz. Az a tapasztalatom, hogy a körforgalom jobb, mint a lámpa, bár 
csúcsidőszakban biztos lesznek torlódások, de ez a lámpánál is ugyanúgy előfordul. Úgy gondolom, 
hogy a körforgalomnak mégis jobb az áteresztő képessége. 
 



Baranyi János: Balassagyarmaton élek a Szent Imre 1/a. szám alatti ingatlanban. Roma származású 
vagyok, a cigányok nevében szeretnék felszólalni, a cigány kisebbségi önkormányzat tevékenységéről 
szeretnék szólni.  
Sokan megállítanak az utcán és panaszkodnak, nekem mondják el a problémájukat, ami a kisebbségi 
önkormányzat tevékenységével kapcsolatos. Évek óta nincs ügyfélfogadása az önkormányzatnak. 
Panaszkodnak, hogy nincs munkatervük, költségvetésük, nem tudjuk, mire költik a pénzt. Féléves, 
éves beszámolót nem tartottak egyetlen alkalommal sem. Nincs törődve az oktatással, az 
egészségüggyel, a sporttal, az idős emberekkel, és a betegekkel sem. Pedig nagyon sok beteg ember 
van, akiknek elkélne a segítség, például kérvények, kérelemlapok kitöltésében. 
Itt köszönetet szeretnék mondani az Egészségügyi és Szociális bizottságnak, és a Családsegítő 
szolgálatnak, akik ilyen téren sokat segítenek. 
Az emberek hiányolják a mikulást, karácsonyi ünnepséget, cigány napok megrendezését, az 
oktatásban, a sportban való részvétet, ezen túl a város rendezésében való részvétet (például: 
koszorúzáskor). Egyetlen alkalommal sem jelentek meg ilyen alkalmakkor.  
De hogyan is tudnák ezeket a dolgokat megvalósítani, ha az egyik képviselő hónapokon keresztül 
Kanadában tartózkodott, a másik elköltözött Balassagyarmatról. Ez a testület egyáltalán hogy tud 
határozatokat, döntéseket hozni.  
Úgy gondolom, hogy aki elköltözött Balassagyarmatról, annak le kellene mondani erről a tagságról, és 
a soron következőt pedig be kellene hívni. 
Szeretném megtudni, hogy Jónás Gábor miért kapta azt a kitüntetést a megyei önkormányzattól? 
 
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző: Ezek a kérdések, felvetések nem ennek a Képviselő-testületnek a 
kompetenciája. A települési önkormányzat és Cigány Kisebbségi önkormányzat jogilag teljesen 
független egymástól. 
Ezeket a kérdéseket a kisebbségi önkormányzat közmeghallgatásán kellett volna feltenni, hiszen ott 
ülnek azok a személyek, akik kompetensek erre válaszolni. E hónap 5-én volt a kisebbség 
közmeghallgatása. Azonban ott nem jelent meg senki. Ezt nem rosszból mondom, de a települési 
önkormányzat polgármestere ebbe nem szólhat bele. Én, mint jegyző, meg azért nem válaszolok, 
mert ezek politikai jellegű felvetések, én pedig köztisztviselő vagyok. 
Annyit azért elmondanék, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat törvényesen működik, minden 
anyagot, jegyzőkönyvet felküldünk a kormányhivatalhoz, aki a települési és kisebbségi önkormányzat 
felett is törvényességi felügyeletet gyakorol, mely komoly jogosítvány. Utasítási joga is van a 
kormányhivatalnak. Az eddigi működéssel kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett. Nem 
azért nem akarunk válaszolni, mert nincs véleményünk, hanem mert nincs közünk hozzá, ezt a 
kérdést a kisebbségi önkormányzat vezetőségének kell feltenni. 
Utána fogunk járni, hogy mi a helyzet a különböző összejövetelekkel kapcsolatban. 
Mi felszólítani nem tudjuk őket, mert teljesen önállóan működnek. Mi arra vagyunk hivatottak, hogy a 
törvényes működést biztosítsuk, de a munkájukba nem tudunk beleszólni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmaton nincs cigánykérdés. Ha valaki bejön az 
önkormányzathoz, nem azt nézzük, hogy milyen származású, hanem, hogy szociálisan, egészségileg 
rászorult-e, és az ügyeit milyen módon kell intézni.  
Ha mi mikulásünnepséget rendezünk, a mikulásünnepségünkre ugyanúgy jöhet roma származású 
gyermek is. Az iskolákban nincs szegregált oktatás.  
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a romáknak nem lehetnének ilyen jellegű kulturális igényei, 
amit a kisebbségi önkormányzatnak kellene kielégíteni.  
Továbbítom a kérdéseket, észrevételeket a Roma nemzetiségi Önkormányzat felé. 
A kisebbség közmeghallgatásán nem volt senki, ez ugyanúgy meg volt hirdetve.  
Valahol abban pozitívumot látok, hogy az emberek balassagyarmati lakosként, polgárként lépnek fel. 
Ezeket a problémákat nem tudjuk kezelni, meghallgattuk és továbbítani fogjuk. 
 
Baranyi János: Nem a cigánykérdésről szerettem volna beszélni. Én arról akartam beszélni, hogy 
nem akarom elhinni, hogy a Polgármesteri Hivatal nem segítene nekik különböző rendezvények 
megrendezése kapcsán.  
Nem volt tudomásunk a kisebbség közmeghallgatásáról. Ha ezt tudjuk, akkor eljöttünk volna, és 
elmondtuk a volna a problémákat. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Senki nem gátolja a romákat abban, hogy részt vegyenek ilyenekben. 
Ez nem önkormányzati döntés, ez saját döntésen múlik. 
Több csatornán keresztül volt hirdetve a közmeghallgatás. 



A jelenlegi közmeghallgatáson is csupán 7-en vannak. Több éves tapasztalat alapján elmondható, 
hogy a közmeghallgatásra gyér számban érkeznek városi polgárok. 
Vannak hibák, de melyik önkormányzatnál nem lennének. 
 
Marton Árpád: Úgy gondolom, hogy egy közmeghallgatás alkalmával az emberek elmondhatják 
észrevételeiket és kérdéseiket. 
Szokatlan formában fogok megnyilvánulni. Amiért megszólalok, az az emberi méltóság. Az emberi 
méltóság mindenkit megillett. Bárki az, bármit is tett, bármit mondott.  
Vannak helyzetek, amikor meg kell szólalni. Nekem ez feladat megoldás, hogy ide jöttem és meg 
tudok szólalni. Nem csak bejöttem, hanem több az annál. Úgy gondolom, hogy többet is várnak tőlem, 
minthogy bejöjjek és kérdéseket tegyek fel.  
Az utcáról jövök, ahol játékszer lettem akaratomon kívül. Ez egy kényszerhelyzet következménye. 
Nyílván önmagamért szólalok meg.  
A helyzetet akarom bemutatni. Bábu vagyok, aki azért csinálja ezeket a megnyilvánulásokat, mert 
dolgozni akar. Én ki vagyok közösítve. A nagy társadalmi szerepeket sem ismerem a kiközösítés 
kapcsán. De a bábuból lehet ember.  
Tudják-e, hogy nemzetközi műszaki konferencián is voltam, onnan vannak cikkeim. Itt vannak a 
diplomáim is. 
Az ember mögött teljesítmény van.  
Írják le kérem, hogy ki vagyok, ez az emberi méltóság, ha az embernek leírják, hogy mije van, vagy 
mije nincs. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Többször beszélgettünk már, behozta diplomáit is, és a különböző 
elismeréseit. Én természetesen ezeket elismerem, viszont a város lakosságát ilyen mélységben ez 
nem érinti. 
Önnek jogos kívánsága, hogy önt foglalkoztassák, hiszen van szakértelme, képesítése. A kérdés 
számomra, hogy mennyiben tudunk mi ebben segíteni, mint önkormányzat.  
Nem csak ön, hanem számos ember van munka nélkül. Ebben úgy próbálunk segíteni, hogy bizonyos 
lehetőséget adunk munkavégzésre akár közmunkában vagy az intézményeinken keresztül. Annyit 
tudunk segíteni, hogy ajánlani tudjuk a munkaadók felé, azt sajnos nem tudom garantálni, hogy 
alkalmazni fogják. 
Esetleg abban is tudunk segíteni, hogy a nyugdíjkorhatár közeledtével nyugdíjba mehessen. Ez ad 
egyfajta anyagi biztonságot. 
Az ön vágya teljesen jogos, csak ebben nem biztos, hogy tudunk segíteni. Szeretnénk, de nem biztos, 
hogy tudunk. 
Hagyja, kérem, hogy ebben segítséget nyújtsunk. 
 
Marton Árpád: Nem tudom, hogy mi történt az életemben, felmerült egy olyan helyzet, melyet nem 
tudtam kezelni.  
Saját pénzen, munka mellett szereztem ilyen képesítéseket. Nyelvvizsgát is tettem. Viszont az 
életemet nem tudom. Semmilyen munkát nem ajánlottak nekem, pedig dolgozni szeretnék. 
Van egy ember, aki nem tudja, hogy mi történik az életében. Írják le, kérem, hogy ki vagyok. 
  
Medvácz Lajos polgármester: Nem tudom megfogalmazni, hogy mi az ön kérése felénk.  
Úgy gondolom, hogy az önkormányzattól várja, hogy valamiféle segítséget nyújtsunk a munka 
kapcsán.  
 
Marton Árpád: Az, hogy meg tudjak szólalni, nem egyszerű dolog számomra. Azért szólaltam meg 
mert egy évvel ezelőtt elhangzott, hogy nincs diplomám. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez nem merült fel, személy szerint én is tudom, hogy van több 
diplomája is. Ha munkába jelentkezik, akkor gondolom el is kérik a papírjait. A munkába való 
jelentkezést személyesen kell megtennie. A munkaügyi központon keresztül tegye meg. 
Abban mi segítséget nyújtunk, hogy nyugdíjba mehessen. Elhiszem, hogy az emberi méltósága úgy 
sérül, hogy a munkába való jelentkezését nem úgy kezelik. 
Sajnos nem csak az ön méltósága sérül, hiszen sok embernek nincs munkája. Nehéz ezt kezelni. Ez 
nagy probléma a mai világban. 
Azon dolgozunk, hogy legyen az embereknek munkája.  
A mi segítésünk a nyugdíj kapcsán adna egy bizonyos anyagi biztonságot. Ez nagyon fontos, mert ha 
van bizonyos pénzügyi jövedelme, az ad egyfajta nyugodtságot, biztonságot.  



Ebben tudunk segíteni. Ha ezt elfogadja, akkor szívesen segítünk. 
 
Marton Árpád: Úgy gondolom, hogy ennek a városnak a vesztese voltam. Azt akartam tudni, hogy 
miért. Az anyagiak kapcsán is játszottak velem, a nyugdíjalapomat is ellopták. 
Az utcán vagyok 13 év óta. Leminősített voltam, leminősítettként kezeltek.  
Nekem az volt a fontos, hogy a polgári városnak be tudjam mutatni, hogy ez mögött az ember mögött 
munka volt. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm Árpád. Szívesen beszélgetek önnel máskor is, és amiben 
tudunk segítünk. 
Köszönöm a megjelenteknek, hogy eljöttek, és elmondták véleményüket, észrevételeiket. 
Várjuk önöket, és bízunk abban, hogy meg tudjuk oldani a problémákat. 
 
A polgármester ezt követően a közmeghallgatást bezárja. 
 
 

K.m.f. 
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