Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március
28-án 13.00 órától tartott rendes üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Dr.
Horváth László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay
László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes
Mega György osztályvezető
Szikora Péter vezető tanácsos
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a városi televízió nézőit, a Képviselő-testület
tagjait. Megállapítja az ülés határozatképességét. 12 főből 11 fő van jelen (Dr. Csekey László késését
előre jelezte), majd megnyitja azt.
A napirendre vonatkozóan a következő javaslatom van:
Javasolnám napirendre venni a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú nem lakás
céljára szolgáló helyiség (volt virágbolt) hasznosításáról, továbbá a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a Madách Imre Kollégium valamint a Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon balassagyarmati telephelyének
működtetéséről szóló előterjesztéseket, melyek a 13. napirendi pont után, nyílt ülés keretében kerülnének
megtárgyalásra.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény.
Siket Béla: Egyebek napirendi pontban szeretném Gurman Péter választópolgár írásos észrevételét
felolvasni a megépülendő tranzit gázvezeték kapcsán.
Medvácz Lajos polgármester további vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az „Egyebek”
napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal
elfogadott.
(Csach Gábor alpolgármester nincs jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti
1530/1/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség (volt virágbolt) hasznosítására” napirendi pont
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a Madách Imre Kollégium valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon balassagyarmati telephelyének működtetésére” napirendi pont felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosításokkal együtt, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a káptalanfüredi tábor hasznosításáról való döntésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának
6/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2012.

évi

költségvetéséről

szóló

3.) Előterjesztés egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 31/2012.(VI.04.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 19/2011.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati
rendelet elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés az egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2013.

évi

Közbeszerzési

Tervének

9.)
a) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a Civitas Fortissima
Kör részére
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 35. fsz. 5. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú
lakás elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Ügyeleti Társulás megszüntetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának megosztásáról szóló
módosított megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.)
a) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
b) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

13.) Előterjesztés jelzálogjog bejegyzésére a városközpont rekonstrukcióhoz kapcsolódóan
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség (volt virágbolt) hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Madách Imre Kollégium
valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
balassagyarmati telephelyének működtetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadására és együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Döme Zsolt városi rendőrkapitány
17.) Egyebek
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató Balassagyarmat Város közegészségügyi és járványügyi helyzetéről, különös
tekintettel a dohányzásról leszoktató projektre és a menekült szálló kérdésére
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Az ANTSZ munkája tekintetében a Képviselőtestület nem rendelkezik irányítói, felügyeleti jogkörrel, azonban lehetőséget biztosítottunk régebben, és
most is azon szerveknek, akik a városban dolgoznak, és munkájuk ide kötődik, hogy hasznos
munkásságukról a lakosság és Képviselő-testület is tájékoztatást kapjon.
A polgármester köszönti Dr. Csaja Terézia járási tiszti főorvos asszonyt, és felkéri a tájékoztató
ismertetésére.
Dr. Csaja Terézia: Köszönti a megjelenteket. Köszönöm a lehetőséget, hogy ebben a témában szólhatok.
A főorvos asszony powerpoint bemutató keretében ismerteti az írásban is kiküldött tájékoztatót.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen!
A mai nap folyamán megállított egy városi polgár, és következőt mondta el. Lakótelepi lakásban lakik, és
alatta lévő lakásban az ott lakók dohányoznak. A füst beszáll hozzá, és így igen kellemetlen szag van a
lakásában. Ilyen esetben mit lehet tenni?
Dr. Csaja Terézia: Sajnos nem tud semmit tenni, mert ez az ő életének színtere, a saját lakásában
mindenki azt csinál, amit akar.
Siket Béla: Örülök, hogy ilyen tájékoztató hangzott le. Most szeretném elmondani egyéni leszokási
módszeremet. 2 dolog motivált. Egyrészt, hogy napi egy doboz cigaretta éves szinten 200-300e forint.
Másrészt szilveszter közeledtével úgy gondoltam, hogy valahogy le kell mondanom róla, még ha erősen
ragaszkodom is hozzá. Így is tettem, és január 1. napjától már én sem tartozom a dohányzók köréhez.
Dr. Horváth László: Szeretném megköszönni a főorvos asszony jelenlétet. Ez is egy lehetőség arra, hogy
a fiatalok egy része tudjon arról, hogy van ilyen program, amellett, hogy rengeteg médiumban megjelent.
A facebook elérhetőség alapvető. Úgy gondolom, hogy tudunk ebben segíteni, pár nap alatt megcsináljuk
a program facebook oldalát.
Dr. Csaja Terézia: Ez nagy segítség lenne, mert nem kellene az egészségfejlesztőnek a munkaidején túl

válaszolni a leszokóknak. Esetleg ha javasolhatnám, hogy a városi újságban jelenjen meg egy rövid
tájékoztató a programról, akkor ez is segítene.
Medvácz Lajos polgármester: Úgy gondolom, hogy ennek nincs akadálya. Felkérném főorvos asszonyt,
hogy az ANTSZ tevékenységéről adjon rövid tájékoztatást a városi televízió nézőinek.
Dr. Csaja Terézia: A szállót ellenőriztük február 19-én. Rosszakat vártunk, de pozitív dolgokat
tapasztaltunk. Nagyon tiszta, rendben van tartva. A közösségi terek takarítását egy takarító cég látja el, a
szobákat pedig az ott élőknek kell takarítani, házirend szerint.
A szállón élő embereknek igen magas az influenza oltóanyaggal való átoltottságuk. Ha a város lakóinak
lenne olyan félelme, hogy külső élősködőket hordoznak, akkor e tekintetben is nagyon el vannak látva.
Háziorvosi ellátásban részesülnek, és pszichiáter is fog hozzájuk járni heti egy alkalommal. Elmondható,
hogy az orvosi ellátottságuk megfelelő. Orvosi szoba, illetve elkülönítő is van, ha kitörne valamilyen
fertőző betegség. 2 ilyen szoba van, melyek 3 ágyasak.
A szálló 105 férőhelyes, de nem járatják csúcsra, 60-70 külföldi állampolgár él ott.
Azoknál a külföldieknél, akik az idegenrendészeti eljáráson túlmenően ismételt menedékkérői státuszt
kapnak, azoknál el kell végeztetnünk bizonyos orvosi vizsgálatokat. Rendelet írja elő, hogy milyen
vizsgálatok kellenek.
Valójában rendeletek szabályozzák mindazt, amit tennünk kell. Ami problémát jelent adott esetben, hogy
amikor elrendelem a vizsgálatokat, mire elintéződik minden, addigra néhányan el szoktak tűnni. De ez
már azt követően nem minket érint, ha elhagyják az országot.
Összességében elmondható, hogy a szálló járványügyi szempontból nem jelent nagyobb kockázatot,
veszélyt a hajléktalan szállónál. Akik viszont félnek ettől, ne keressék velük a kapcsolatot, kerüljék velük a
kontaktust.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást! További sok sikert kívánok a
munkájához!
Dr. Csaja Terézia: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánok!
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról.
Medvácz Lajos polgármester. Nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetéseket adtak át, és a
díjazottak közül nagy örömünkre balassagyarmati polgár is volt. A rangos kitüntetésben részesülteket
meghívtuk az ülésre, hogy mi is gratuláljunk és város nyilvánossága előtt is megköszönjük munkájukat.
A polgármester ezt követően díjakat ad át Demusné dr. Bakalár Anna címzetes fellebbviteli főügyészségi
ügyésznek, a balassagyarmati járási ügyészség vezető ügyészének, Nemszilaj Sándornak bv ezredes
úrnak az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatójának, Okolenszki Gábor tűzoltó
alezredes úrnak, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
kirendeltség vezetőjének, és Dr. Szabó Gézának, a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet kórház
főigazgató főorvosának. Továbbá Dr. Zonda Tamás pszichiáter, író is díjazásban részesül, aki nem tudott
eljönni az ülésre. Ezúton is gratulálunk munkájához.
A megjelenteknek további sok sikert kívánunk a munkájukhoz!
(Dr. Csekey László képviselő megérkezik az ülésre.)

1.) Előterjesztés a káptalanfüredi tábor hasznosításáról való döntésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a
napirendi pont kapcsán.
Felmerült már 1-2 évvel ez előtt is, hogy az Úton Kulturális Ifjúsági Egyesület szeretné átvenni a tábort
üzemeltetésre. Ha átvennék üzemeltetésre, akkor el kell velük kezdeni a tárgyalásokat, az

egyeztetéseket.
Pulay László: Elborzasztó képeket lehet látni a táborról. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy jó minőségű,
jó állapotban lévő kőépületek is vannak. Egyetértek azzal, hogy meggondolandó az értékesítés, inkább a
bérbeadás lenne célszerű. Próbáljuk megmenteni továbbra is Balassagyarmat Város Önkormányzata
részére, mert az idegenforgalom a Balaton környékén várhatóan csak erősödni fog. Az értékesítést
megfelelő áron meg lehet kísérelni. Ha lesz működtető, akkor maximálisan tudom támogatni.
Siket Béla: Mint régi szondis dolgozó, aki egyébként 40 évet töltött ott, sok minden fűz a táborhoz, annak
megépítéshez. Örülök annak, hogy a bizottságok és a polgármester úr is azt támogatja, hogy az Úton
Egyesülettel vegyük fel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy megfelelő módon működtesse. Ezt én is
támogatom.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter és Zolnyánszki Zsolt képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2013.(III.28.) határozata
a káptalanfüredi tábor hasznosításáról való döntésre
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Balatonalmádi – Káptalanfüredi tábor hasznosítása érdekében tárgyalásokat folytasson le az „Úton”
Ifjúsági- Kulturális Egyesülettel, melynek eredménye alapján készüljön előterjesztés a tábor további
hasznosítása, elidegenítése tárgyában.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. májusi képviselő – testületi ülés.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Ez csak technikai jellegű módosítás. 7. alkalommal kerül sor a 2012. évi
költségvetés módosítására.
A polgármester kiegészítés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter és Zolnyánszki Zsolt képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.28.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Előterjesztés egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 31/2012.(VI.04.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter és Zolnyánszki Zsolt képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelete
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 31/2012.(VI.04.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
4.) Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő
19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

használatának

szabályairól

szóló

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e vélemény javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban.
Lombos István: Ez az előterjesztés tulajdonképpen egy hosszú távú feladat meghatározás, ami a
közterület hosszú távú igénybevételről, illetve az akadálymentes bejáratok kialakításáról szól.
Másodsorban a meglévő taxiállomások további bérleti díjairól is rendelkezik, melyet én messze menőkig
nem tudok támogatni. Az eddigi gyakorlat szerint a taxiállomáson szolgálatot teljesítő taxisok a terület
foglalásért évente 6e forint bérleti díjat fizettek. Ebben a módosításban ennek az összegnek a tízszerese
van javasolva. Úgy gondolom, hogy azok a személyek, akik hosszú évtizedek óta látják el ezen feladatot,
nem szolgáltak rá arra, hogy tízszeres díjat fizessenek. Még akkor sem, ha időközben konkurencia jelent
meg a feladatvégzés kapcsán. Ezt a drasztikus emelést nem tudom támogatni.
Siket Béla: Találkoztam a két régi taxissal, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a Salgótarjánban droszt
engedély 13e forint/év. 2 olyan megbízható személyről van szó, akik tisztességesen látták el ezt a
feladatot. A piaci verseny olyan helyzetet teremtett, hogy 15e forintot ajánlott fel két illető, aki taxizni akar.
Én is soknak találom az ilyen nagymértékű emelést. Megfontolásra ajánlom.
Csach Gábor alpolgármester: Konkrét megkeresés érkezett szolgáltató cégektől, és ők voltak azok, akik
felajánlották ezt az összeget. A balassagyarmati vállalkozók természetesen kedvezményben részesülnek,
hiszen ők több éve működő vállalkozóként tevékenykednek. Annak nem látom akadályát, hogy adott
esetben a kedvezmény, ne 4430 Ft legyen, hanem vegyük le 2500 forintra. Úgy gondolom, hogy a
kedvezmény mértéke így látványos és méltányos lenne.
Egyébként ez a taxis droszt díj egy ideje változatlan a városban, mindössze a piachoz igazítottuk ezeket a
szolgáltatási díjakat.
Lombos István: A Pénzügyi bizottsági ülésen szóba került a díj kérdése, de nem jutott el odáig a vita,
hogy ajánlás fogalmazódott volna meg a díj csökkentésére vonatkozóan. De ezzel együtt is látom a
szándékot alpolgármester úr által elmondottakból.
Ezek az emberek itt Balassagyarmaton élnek, és évtizedek óta ellátják a taxi szolgáltatást a városban.
Tevékenységük alapvetően a forgalomtól függ. Ma sikerült az egyik taxissal szót váltani erről, és azt
mondta, hogy nem érné meg, ha nem nyugdíj mellett csinálná, mert a bevételük nem tenné lehetővé,
hogy ezt a díjat havonta ki tudja fizetni.
Csach Gábor alpolgármester: Nekem lenne egy javaslatom, a rendelet tervezet 1. § 14/B pontjára
vonatkozóan, mégpedig 2905 Ft+áfa összeget javasolnám.
Lombos István: Nekem is lenne egy módosító javaslatom a 14/B pontra, miszerint 2000 Ft+áfa díjat
írjunk elő.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja Lombos

István Elnök úr módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 6 tartózkodás
mellett nem támogatott.
(Huszár Péter képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja Csach Gábor alpolgármester úr módosító javaslatát, melyet a
Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett elfogadott.
(Huszár Péter képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 19/2011.(IV.29.) számú
rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
5.) Előterjesztés a szociális ellátásokról
önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

a

gyermekvédelmi

támogatásokról

szóló

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Huszár Péter és Pulay László képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2013.(III.28.) r e n d e l e t e
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
6.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter és Pulay László képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

7.) Előterjesztés az egészségügyi szakmacsoportos
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

ösztöndíj

támogatásokról

szóló

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottság ülésén elhangzott egy módosító javaslat, miszerint a rendelet tervezet 4. § (1) bekezdése a
„minden évben” szövegrészt követően egészüljön ki „a Szent Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola véleményének kikérését követően” szövegrésszel. Először erről a módosító javaslatról
fogunk szavazni.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e hozzászólás a napirendi ponthoz.
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottság módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter és Pulay László képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
8.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter és Pulay László képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2013.(III.28.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja el.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

9.)
a) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a Civitas
Fortissima Kör részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter és Pulay László képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2013.(III.28.) határozata
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról
a Civitas Fortissima Kör részére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból a fsz. 12. számú, 24 m2
alapterületű helyiséget a Civitas Fortissima Kör Balassagyarmat (2660 Balassagyarmat, 16.os
Honvéd utca 1. adószám: 18638727-1-12.) részére a Civitas Fortissima Balassagyarmat eszméjének
ápolásához kapcsolódó közművelődési tevékenység folytatása céljából térítésmentesen használatba
adja határozott időtartamra, 2013. év április hó 15. napjától 2018. év április hó 30. napjáig.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést megkösse
és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.

Felelős:
Határidő:
b)

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre 2013. április 15.

Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 35. fsz. 5. ajtószám alatti önkormányzati
tulajdonú lakás elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Először az elidegenítés összegéről
kellene szavaznia a Képviselő-testületnek. A Bizottságok a 2.000.000.- forint forgalmi értéken történő
elidegenítést javasolják. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán.
A polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a Bizottságok által is javasolt
2.000.000.- forint forgalmi értéken történő elidegenítésre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület
9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Huszár Péter és Pulay László képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Huszár Péter és Pulay László képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2013.(III.28.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 35. fsz. 5. ajtószám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. u.
35. fsz. 5. ajtószám 1663/A/6 hrsz. alatti 42 m2 alapterületű komfort nélküli komfortfokozatú
ingatlant a megtekintett állapotban: 2.000.000- Ft, azaz kettőmillió forint forgalmi értéken
elidegeníti Oszlik Pál (szül.: Balassagyarmat, 1982. an.: Szrna Mária) 2660 Balassagyarmat,
Kossuth L. u. 35. földszint 5. ajtószám alatti lakos részére, az önkormányzat tulajdonában lévő

lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló – többször módosított – 14/1997. (IV. 09.) rendelet 3
§-ában foglalt feltételekkel.
2. A Képviselő-testület az ajánlatát 2013. május 31-ig megkötendő adásvételi szerződés esetén
tartja fenn.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: az 1. pont tekintetében a kiértesítésre
a szerződéskötésre
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

2013. április 19.
2013. május 31.

10.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Ügyeleti Társulás megszüntetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a
napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter és Pulay László képviselők nincsenek jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2013.(III.28.) határozata
a Balassagyarmati Központi Ügyeleti Társulás megszüntetéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Balassagyarmati Központi
Ügyeleti társulás megszüntetéséhez.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának megosztásáról
szóló módosított megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2013.(III.28.) határozata
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának megosztásáról szóló módosított
megállapodás elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2013.(I.31.) számú határozatával
elfogadott a 2012. december 31-én megszűnt Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
vagyonának megosztásáról szóló megállapodást a melléklet tartalommal módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábban a TISZK által fenntartott

intézmények további működtetése vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
12.)
a) Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás,
kiegészítés a napirendi pont tekintetében.
A polgármester hozzászólás, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Huszár Péter képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2013. (III. 28.) h a t á r o z a t a
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított
feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját
követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik
teljesítéséhez támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az
intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshelyátcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel, illetve rendes
felmondással együtt járó létszámcsökkentésről 1 álláshelyet érintően.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. április 12-éig pályázatot nyújt be 1 fő köztisztviselő
jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető támogatásra.

3.

A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának
alakulása:

Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala
_________________________________________________________________________________
2012. január 1. létszám (fő):

90

2012. december 21-ei létszámcsökkentés (fő):

1

pályázható létszám (álláshely):

1

A változást követően kialakult létszám 2012.12.31. (fő):
4. Az összesített létszám alakulása:

2012 .01. 01.

89

2012.12. 31.

Önkorm. intézmények összes létszáma:

1 373,25fő

618,33 fő

Polgármesteri Hivatal létszáma:

90,00 fő

89,00 fő

Városüzemeltetés:

4,00 fő

4,00 fő

Mindösszesen:

fő

1 467,25

711,33 fő

5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyarország
2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 7.a) pontja szerinti igénylés
keretében e foglalkoztatott után támogatásban nem részesült.
6. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a fenntartói körén
belül, az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen a foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
7. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. április 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
b)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Ez több intézményt érint, és törekedtünk arra,
hogy a feladatmegoldás és a dolgozói létszám ne sérüljön. A leírtak alapján ebben az évben 16 álláshely
csökkentésére kerülne sor az intézményeknél. Szűkül az önkormányzat költségvetési kerete, és
intézményi kiadásai is, és ez azt indokolja, hogy bizonyos létszámcsökkentést végrehajtsunk az
intézményeknél.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Lombos István: Szeretnék kapni valami indoklást arról, hogy 16 álláshely csökkentésénél hogyan kell
eljárni úgy, hogy az ne befolyásolja az eddig elvégzett munka minőségét? Továbbá a 16 álláshely
megszüntetésével szabaddá váló munkavállalók további sorsa hogyan alakul?
Csach Gábor alpolgármester: A 16 fő létszámleépítés státuszcsökkentést jelent, nem aktív dolgozói
elbocsátást. A 16 dolgozó nagy része az átszervezések miatt más intézménybe kerül, és mindössze 4-5
olyan állás hely van, ahol még zajlik az elbocsátás valamilyen más formában történő megoldása, hogy
minél kevesebb aktív dolgozói létszámelbocsátásra kerüljön sor. Mivel az átszervezések és az intézményi
feladatellátások miatt olyan feladatok szűnnek meg, melyek az adott helyen ellátásra kerülnek, ezért azt
nem engedhetjük meg, hogy olyan foglakoztatást végezzünk, melynek a feladatát valaki el tudja végezni
az adott munkakörön belül.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy 16 főből 4 illetve 5 fő az év végén kifutó létszám, amely leépítésre a
feladatmegszűnés miatt szükséges sort keríteni.
Lombos István: Köszönöm szépen a választ. Ha 1 embernek szűnik meg a munkahelye vagy
munkáltatói lehetősége, az is tragédia, nem, ha 4-5 embernek. Úgy tudom, hogy a mostani kormányzat a
választások után 1M új munkahely megteremtésére tett ígéretet. Ebben nem azt látom, hogy a
munkahelyek száma nőni, hanem hogy csökkeni fog. Ráadásul azok a feladatok, melyeket továbbra is el
kell végezni, azok átkerülnek egy másik szervezet, másik munkatárs munkakörébe. Plusz munkát

jelentenek, amit mindenféle ellenszolgáltatás nélkül kell elvégezni a dolgozóknak.
Ha a 16 fő azért nem 16 fő, mert átkerültek feladatok más szervezethez, akkor minek kell más
szervezeteket létrehozni, ha eddig is működőképes volt. Ha az átkerülő szervezetbe fogják ugyanazt a
munkát végezni, mint amit eddig egy másik szervezetnél végeztek, akkor nem volt semmi értelme az
átszervezéseknek. Itt a járások létrehozására is gondolok.
Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam.
Csach Gábor alpolgármester: Ami nem a mi hatáskörünk, abban mi nem tudunk állást foglalni, a
parlament hatáskörébe, illetve az intézményvezető hatáskörébe tartozó feladat nem a Képviselő-testület
kompetenciája.
Két dolgot meg kell jegyeznünk, ha már szóba kerültek a politikai aspektusok is. Szeretném emlékeztetni
Elnök urat, hogy 2007-ben, amikor a szocialista szabad demokrata kormány átszervezte a kórházi
ágyszámokat, 74 aktív dolgozót kellett az utcára rakni, ennyivel kellet csökkenteni a kórház aktív dolgozói
létszámát Balassagyarmaton. Össze fogom szedni elnök úrnak azokat az aktív dolgozói leépítéseket,
melyeket 2010 óta hajtott végre a jelenlegi Képviselő-testület. Megkockáztatom, hogy nem éri el a 10 főt.
Ettől függetlenül kétségtelen tény, hogy a munkahely elvesztése minden ember számára személyes
tragédia.
Azt is el kell mondani, hogy 4 intézményben kerül sor a törvényi előírások miatt létszámbővítésre. Ide fog
tartozni a polgármesteri hivatal, ahol az aljegyzői feladatok ellátására kell pályázatot kiírni.
Ha ezeknek a summáját nézzük, akkor az 5 fős elbocsátás esetén is plusz a foglalkoztatási mérlege
2013-ban az önkormányzatnak.
Lombos István: Távol áll tőlem, hogy politikai aspektusból szóltam volna. Koránt sem a város első számú
vezetőinek a kárára írom ezeket a döntéseket.
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a városi televízióban lehetőségem volt egy 40 perces
interjút adni. Ott is együttműködően nyilatkoztam a város vezetőinek eddigi tevékenységéről. Most sem
azért vetettem fel, hogy kritikát fogalmazzak meg polgármester úr vagy alpolgármester úr irányába. Az
általam elmondottak sokkal inkább arról szólnak, hogy mi a helyzet ma Magyarországon, amitől
Balassagyarmat sem mentes, és ami miatt Balassagyarmaton is kell olyan döntéseket hozni, melyek nem
népszerűek.
Azt akartam elmondani, hogy látszik, hogy Balassagyarmat sem tud sziget lenni a tengerben, nem
vagyunk menetesek azoktól az intézkedésektől, melyeket a kormány kétharmados többségével
rákényszerít az önkormányzatokra, és amelyek nem mindig pozitívan érintik az emberek sorsát.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Huszár Péter képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2013. (III. 28.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentéséről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményeinél
foglalkoztatottak létszámát az alábbiak
szerint módosítja:
•
•
•
•
•
•

Gazdasági Műszaki ellátó Szervezet( GAMESZ)
Oktatási Intézmények üzemeltetése funkció :
GAMESZ pénzügyi funkció:
Városi Bölcsőde:
Madách Imre Városi Könyvtár:
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ:
Városi Sportintézmények:

4,5 álláshely csökkentés
3,0 álláshely csökkentés
2,0 álláshely csökkentés
3,0 álláshely csökkentés
1,0 álláshely csökkentés
1,0 álláshely csökkentés

•

Városgondnokság

1,5 álláshely csökkentés

Összesen:
2./

16,0 álláshely csökkenés

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
létszámcsökkentés végrehajtásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés jelzálogjog bejegyzésére a városközpont rekonstrukcióhoz kapcsolódóan
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Csach Gábor alpolgármester: Kötelező gazdasági eleme volt a városrekonstrukciós beruházásoknak a
városközpont felújításán túl, hogy bizonyos nagyságrendben gazdaságilag megtérülő tevékenységeket
kell végezni. Ezért került bele a projektbe a parkolóhelyek kialakítása az Óváros téren, és művészkávéház
felújítása, melynek a bérleti díja fogja hozni a bevételeket. Korábban ezt a költségvetésben biztosítottuk
kezesként a Városüzemeltetési kft számára, de ezt nem fogadta el az irányító hatóság, ezért jelzálogjog
bejegyzéssel kell élni.
A téli időjárás miatt március 15. helyett 31. napjáig van útépítési moratórium, ezért húzódott el a
munkaterületek átadása, és a munkakezdés megindulása.
2 közműszolgáltatóval, az Émásszal és a Magyar Telekommal a közmű kiváltások kapcsán tárgyalások
zajlanak. ÉMÁSSZAL sikerült megállapodni, zajlik a kártalanítási szerződések és megállapodások
egyeztetése. A Magyar Telekommal is egyezkedünk, ő egy korábbi árajánlatában 28M forintos, míg a
legújabbakban 36M forintos kiviteli költségekkel számolt a kivitel tervek alapján.
A munkaterület átadáshoz mindkét közmű szolgáltató hozzájárult már, azzal a feltétellel, hogy a
szerződéskötésekre pontot kell keríteni a saját közmű hálózatuk tekintetében.
Jövő héten, ha az időjárás is kedvező lesz, megindulhatnak a munkálatok a művészkávéházon túl is.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2013.(III.28.) határozata
hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre a városközpont beruházás vonatkozásában ( a pályázatban foglalt fenntartási
időszak végéig) a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft által kezelt projektelemek tekintetében,
maximum az önerő mértékig, az alábbiak szerint:
- elsődlegesen biztosítékként felajánlott ingatlan: Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 3. önkormányzati
albetét ( a jelenlegi beruházás helyszíne); ( tulajdonosa: Balassagyarmat Város Önkormányzata)
- az elsődlegesen felajánlott ingatlannal nem fedezett önerő vonatkozásában a Balassagyarmat, Mikszáth
u. 59. – Városüzemeltetési Kft székhelye, melynek megterheléséhez a tulajdonos Városüzemeltetési Kft
hozzájárulását adta.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezető igazgatót a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Bereczk Edit ügyvezető igazgató
14.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség (volt virágbolt) hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Hosszú évek óta üresen áll ez az épület. Most van rá jelentkező, és
kibérelnék ezen üzlethelyiségünket. Felkéri Lombos Istvánt, a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság véleményét.
Lombos István: A Pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal támogatta a hasznosítást.
Mega György: A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
(Huszár Péter képviselő nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2013. (III.28.) határozata
a Balassagyarmat, Kossuth 1. szám alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú
nem lakás céljára szolgálóhelyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth u. 1. szám
alatti 1530/1/A/3 hrsz-ú 63 m2 (természetben 45 m2) alapterületű nem lakás céljára szolgáló
helyiséget, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (1053 Budapest, Szép u. 2. adószám: 180803132-41) részére bérbe adja az alábbi feltételekkel:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2013. év április hó 15. napjától 2013. év
december hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség havi bérleti díja 75.000.-Ft +áfa,
c)
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti
díjnak megfelelő összeget a 285.750.-Ft-ot a bérlő a szerződés aláírását követő 5 napon
belül köteles az önkormányzat részére megfizetni,
d)
a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján
fizeti,
e)
a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos
költségek a bérlőt terhelik.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: a kiértesítésre 2013. április 05.
15.) Előterjesztés a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Madách Imre
Kollégium valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon balassagyarmati telephelyének működtetésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.

Dr. Varga Andrea aljegyző: A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén már rövid tájékoztatást kapott erről a
témáról. Mostanra tudtunk írásos anyagot készíteni, ami nem rajtunk múlott.
Először múlt pénteken kaptunk anyagot e tárgyban. Mára az dőlt el, hogy három intézményről van szó,
melynek átadásáról dönteni kell. Ezek a következők: a zeneiskola, a kollégium és a Patvarci út 2. szám
alatti épület. Utóbbi épület egy pásztói székhellyel működő, kisegítő iskola néven ismert intézményhez
tartozó telephely. A jogszabály úgy szól, hogy a működtetést annak az önkormányzatnak kell vállalni,
akinek a közigazgatási területén van az adott ingatlan. Ez azt jelenti, hogy a kisegítő iskola esetében a
pásztói székhelyet vélhetően a pásztói tankerület fogja üzemeltetni, míg a balassagyarmati telephelyet
Balassagyarmat Város Önkormányzata. Ennél az intézménynél 2,5 álláshely van, amiből 1 álláshely
betöltetlen, ez leépítésre is kerülne. Tehát ez 1,5 fő takarítói állás átvételét jelenti.
Emellett van a zeneiskola, itt a helyzet pont fordítva van. A Zeneiskola székhely épülete
Balassagyarmaton van, ennek üzemeltetését Balassagyarmat Város Önkormányzata látná el, viszont van
2 telephelye, az egyik Szécsényben, a másik pedig Pásztón. Ezeknek az üzemeltetése nem a mi
feladatunk lenne. Itt 4 fő átvételére kerülne sor portás, karbantartó, takarító munkakörök tekintetében.
A kollégiumnál külön kell kezelni az étkeztetés kérdését. Ezt 2013. január 1. napjától az önkormányzatnak
kell ellátni, azonban az év első 3 hónapjában szerződés alapján vásárolt szolgáltatásként a megyétől
vettük meg. A konyhán foglalkoztatottakról kell egy külön megállapodást kötni, a többi 10 fő, pedig mint
technikai állomány kerülne át hozzánk. Ebben a 10 főben van egy gazdasági vezető, ő áthelyezéssel
kerülne a Kistérség Szociális Szolgáltató intézményéhez, aki részben önállóból, önálló intézménnyé válik.
Külön kérdés az eszközök kérdése. Az ingóságokat átadtuk annak idején a Nógrád Megyei
önkormányzatnak, a megyei önkormányzatok konszolidálásával azonban ezek állami tulajdonba kerültek.
A tényleges eszközöket - pl. főzőüstöket - az MNV Zrt-től kell visszaszerezni, ahhoz, hogy a konyhán
április 1. napjától folytatódni tudjon a főzés.
Egy összetett döntésről és feladatról van szó. Ami úgymond leegyszerűsíti a 3 intézmény ilyen formában
történő átvételét, hogy ebben nincs igazán döntési alternatívánk, ez törvény alapján van előírva.
A technikai dolgozóknak új munkáltatóra van szüksége, ezt az eddigi gyakorlat alapján a GAMESZ-hez
integráltan oldanánk meg. Így szükség lesz a GAMESZ alapító okiratának és szervezeti és működési
szabályzatának módosítására, továbbá a konyhai dolgozók vonatkozásában egy külön megállapodás
megkötésére.
Lombos István: Íme jó példája annak a témának, melyet az előbb alpolgármester úrral elkezdtünk. Ismét
3 olyan intézmény, melyekhez gyakorlatilag annyiban lesz közünk, hogy mi fogjuk működtetni. De ezen túl
nem lesz semmilyen döntési jogunk, beleszólásunk az intézmények tevékenységébe, a minőségbe, a
különböző oktatási feladatok ellátásának milyenségébe. Magyarul ide van lökve a városnak 3 olyan
intézmény, mely idáig a város hírnevét öregbítette, mint pozitív feladatvégzés, ugyanakkor innentől
kezdve a munka minőségébe semmi beleszólásunk nem lesz. De ha kitörik egy ablak, vagy beázik a tető,
akkor ide fognak szaladgálni az önkormányhoz, hogy csináljuk meg, és erre semmiféle pénzt nem adnak.
Annyi változott, hogy az ott dolgozó pedagógusok a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapják a
fizetésüket, minden más az önkormányzat feladata.
Úgy néz ki, hogy ma Balassagyarmaton az a fajta oktatási struktúra, mely eddig jól működött, az most úgy
fog működni, hogy nekünk kell takarítani, karbantartani és megoldani a kialakult problémákat, viszont arról
semmi féle fogalmunk nem lehet, hogy milyen oktatási feladatokat látnak el.
Nem szeretnék az aljegyző asszony és a hivatal apparátusa helyébe lenni, amikor ezeket a feladatokat
átveszik, mert tudom, hogy ez mivel jár, és nem irigylem őket, amikor olyan feladatot kell átvenni, amitől
ők maguk is irtóznak.
Csach Gábor alpolgármester: Néhány dolgot rögzítsünk le. Azon el lehet vitatkozni, hogy a
közoktatásnak minősülő szakmai irányítás és működtetés kettéválasztása szükséges-e.
De úgy gondolom, hogy az mégis csak tisztább helyzet, ha a vagyon tulajdonosa kezeli az intézményeket.
Azt látjuk, hogy az elmúlt években a más fenntartók által működtetett intézmények rossz állapotba
kerültek. Nem voltak gazdái ezeknek az intézményeknek, valószínű azért, mert nem fűződött vagyoni
érdekük a fenntartáshoz. Ilyen szempontból helyesnek tartom, hogy a vagyon tulajdonosa kezelje ezeket
az intézményeket. A költségvetésben 45M forintot terveztünk a 3 intézmény tartalékaként. Ezek az
összegek elegendőek lesznek a 3 intézmény finanszírozására. A költségvetés bevételi oldalán a
finanszírozást az önkormányzati törvényből fakadó kötelező feladatellátásaink szerint kapjuk. Ez még
mindig nem 100%-os, és felteszem soha nem is lesz az, de a korábbi 50-60%-os finanszírozással

szemben már egy 70-80%-os finanszírozás, amit a város gazdasági helyzete mind nominálisan, mind a
hozzá adandó plusz költség százalékos arányát tekintve biztosítható.
A politikusakat ért presztízsveszteségen túl, úgy gondolom, hogy biztosítható és a vagyonjogokat tekintve
korrekt rendszer tud létrejönni.
Kétségtelenül osztva elnök úr azon álláspontját, hogy ezek az átmeneti időszakok nem a
leggördülékenyebbek, de szeretném megnyugtatni Elnök urat, hogy nem kell, hogy nagyobb
megrázkódtatások érjék ezen átmenet miatt, mert biztosított és a pénzügyi számítások alapján is stabilan
működtethető lesz a rendszer.
Lombos István: Szeretnék mindenkit biztosítani, hogy személy szerint engem nem ér
presztízsveszteség, az viszont nagyon bánt, hogy a várost nagyon komoly presztízsveszteség éri. Teljes
mértékben egyet értek azzal, hogy a legjobb helyen a mi kezünkben van a város vagyona.
Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a város vagyonában eddig végzett munka, ami a várost
piedesztálra emelte az országban, az nem lesz a városé. Meghajlok az érvek előtt, engem meg lehet
győzni, és revideálom az álláspontomat, ha ez szükséges. De azt nekem senki ne mondja, hogy abban
logika van, hogy Selmeczi Zoltán tankerületi igazgatóként vezeti az oktatás egész vonalát a városban és
környékén, aki eddig a városban csinálta ugyanezt. De nekünk ehhez semmi közünk innentől kezdve.
Ha a városban a vagyon, és fenntartottuk, akkor jöjjön ide a pénz is. Nekem az a legnagyobb bajom, hogy
elvették a feladatot, viszont az ezzel járó kötelezettségeket ide lökték a városnak.
Az a véleményem, hogy a reformokra szükség van, de az egészen biztos, a reformokat meg kell, hogy
előzze a feltételrendszer megteremtése. Ez nem lehet fordítva. Ennek a feltételrendszere az lett volna,
hogy a humán, az infrastruktúra és pénzügyi feltételeit, a hátteret megteremtsék, és utána változtatnak.
Nagyon örülök, hogy ma alpolgármester úr ilyen lojális azokkal a feladatokkal, amit kap, és remélem, hogy
pozitívan fogják megoldani.
Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a 11,5 Mrd forintos költségvetés, ami eddig a város
rendelkezésére állt az elmúlt 15-20 évben, az ugyanazt jelenti, mint a 3,5 Mrd forintos. Egy 3,5 Mrd
forintos költségvetés mozgástere nem ugyanaz, mint egy 11,5 Mrd-os költségvetés mozgástere.
Azért mondom el, hogy a városi televízió nézői is tudják, hogy a 3,5 Mrd-os költségvetéssel a város
vezetése nem tud ugyanolyan feltételrendszert biztosítani, mint eddig. De erről nem a város vezetése
tehet, hanem az a politika, mely Magyarországon megjelenik. Sajnálom, hogy ezt kellett mondanom, és
sajnálom, hogy ennek részesei vagyunk.
Csach Gábor alpolgármester: Elnök úr, el kell dönteni, hogy örül-e a feladat növekedésnek vagy sem.
A költségvetés nagyságrendje soha nem volt 11Mrd forint Balassagyarmaton, általában 8,5-9 Mrd forint
volt.
Valóban lecsökkent nagyságrendileg a költségvetés 3,5Mrd-ra, de a 8,5 Mrd-ból 3,5Mrd forint a kórház
volt, ami elment, a többi 1,5Mrd pedig a szakdolgozói és a pedagógus bérek, amit így is úgy is ki kellett
fizetni, csak az volt a különbség, hogy eddig a pedagógus bérekhez is hozzá kellett tennünk az
önkormányzati finanszírozást, most meg nem kell.
Amikor egy fix bevételállományt 8,5Mrd forintos költségvetésnél kell finanszíroznom, akkor feltehetően
egyszerűbb a 3,5Mrd forintost finanszírozni. Tehát likviditási szempontból jobb, ha kisebb a költségvetés.
Igen is stabilabb költségvetése van az önkormányzatnak, hiszen mind nominálisan összegében, mind
százalékos arányában kisebb a többlet hozzátenni valója a működtetési feladatokhoz, mint eddig a 20
évben bármikor volt. Az kétségtelen, hogy nem elég a feladatok ellátására ez az összeg.
Balassagyarmaton csak az úthálózat rendbetételére kellene 10Mrd forint.
Akkor, amikor rendszerekről kiderül, hogy nem jól működnek, akkor valóban történnek változtatások.
A tény az, hogy Balassagyarmat város létre ítélt város 1000 éves történettel, Balassagyarmat környékén
50 km-es körzetben nincs hasonló szolgáltatással rendelkező település. Balassagyarmaton az a több
évszázada kialakult szolgáltatás rendszer, ami van, az a továbbiakban is meg lesz, mert van rá igény és
lakosság, és van hozzá megfelelő humántőke és gazdasági erő.
Nyilván mi, politikusok hajlamosak beleragadni, hogy a napi gondokat hangsúlyozzuk. Nyilvánvalóan a
napi politikai és finanszírozási kérdéseknél ezeknek az intézményeknek az alapja mégis csak egy
történelmi igény, egy fizikai és lelki adottság.
Lombos István: A 3,5 Mrd-s költségvetés kevesebb, mint a 11 vagy 8 Mrd. Ezt nem kellene vitatni. Az
hogy melyik biztosít nagyobb mozgásteret az nézőpont, megítélés, hovatartozás kérdése. Úgy látom,

hogy a város lehetőségei, de legalább is a város vezetésének lehetőségei beszűkülnek, mert azokra a
feladatokra, melyeket eddig a város ellátott, nem lesz ráhatása, csak a feladatvégzés feltételeinek
megteremtésére. Ez pedig nem ugyanaz. Majd elválik, hogy mi a jó, és mi a nem jó.
Meg vagyok győződve arról, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a saját igazunkat
tudjuk igazolni.
Köszönöm a szót, és elnézést kérek, hogy a Képviselő-testület ülésén ebbe a vitába belementem, de úgy
érzem, hogy a harctérről nem lehet levonulni szó nélkül.
Medvácz Lajos polgármester: Oktatási intézményekről van szó, pedagógusok kerültek el. Az elmúlt 20
évben az oktatási törvény szigorúan behatárolta a tevékenységünket is. Emellett most olyan lehetőség
nyílik az oktatási tevékenység területén, hogy a helyi értékek, kultúra beépítésére van mód. Fogunk élni
ezzel a lehetőséggel, a helyi tantervekbe olyan elemeket szeretnénk beletenni, ami a diákok helyi
identitásának megerősítését szolgálja, legyen az Civitas Fortissima, vagy palóc kultúra. Ez által lehetőség
nyílik arra, hogy az itt tanuló diákok városhoz való kötödését a megfelelő módon segítsük, ápoljuk.
Valóban nagy átalakítások vannak, amit bízom benne, hogy tudunk kontrolálni. Nagy teher van a
vállunkon, hiszen csak a működést fogjuk biztosítani az intézményeknél, de bízunk abban, hogy a
szakmai dolgokba is bele tudunk látni valamilyen szinten, hiszen olyan emberek dolgoznak ezeknél az
intézményeknél, akik munkatársaink voltak, jó velük a kapcsoltunk.
Bízom benne, hogy ez nem vitáinkat fogja erősíteni, hanem azt, hogy ez terület működőképes lesz.
A polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2013.(III.28.) h a t á r o z a t a
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Madách Imre Kollégium valamint a
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
balassagyarmati telephelyének működtetéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testület a határozat mellékletében foglalt
tartalommal megállapodást köt a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a
Madách Imre Kollégium valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon balassagyarmati telephelyének működtetéséről a Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központtal valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
2. A Képviselő – testület az 1. pontban meghatározott megállapodásban rögzítettek alapján a
technikai dolgozók tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásával Bécsiné Miklecz Mariettát, a
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetőjét bízza meg.
3. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a konyhai állomány vonatkozásában a
megállapodás megkötésére a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal.
4. A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szervezet alapító okiratában valamint a szervezeti és működési szabályzatában a szükséges
módosítások átvezetéséről a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon.
16.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására és együttműködési megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Döme Zsolt városi rendőrkapitány
Medvácz Lajos polgármester köszönti Döme Zsoltot, és Némedi Gábort.
Döme Zsolt: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Szeretném
megköszönni Képviselő-testület támogatását, mindazt a pozitívumot, amit kaptunk önöktől.

Kis mértékben változott a rendőrkapitányság az állománytábla rendszere. 2013. február 1. napjával az
állománytábla tipizálása történt meg. A Balassagyarmati Kapitányságon 2 osztály működik, a bűnügyi és
rendészeti osztály, ez utóbbihoz integrálódott az igazgatásrendészeti alosztály.
2012. év végén történt a legutolsó közbiztonság egyeztető fórum, ahol ígéretet tettem arra vonatkozóan,
hogy a rendőrkapitányság körzeti megbízotti státuszai 100%-san fel lesznek töltve. Ez 2013. január 1.
napjával megtörtént.
Némedi Gábor főkapitány úr javaslatára kialakult egyfajta emberközeli rendőri kapcsolat, itt a gyalogos
járőr szolgálatra gondolok. Több visszajelzést kaptunk, hogy ez pozitívum. A gyalogos szolgálat továbbra
is fenn lesz tartva. Ha nincs igénybevétel, akkor a közterületi járőrszolgálatot előszeretettel vezényeljük
gyalogos járőr szolgálatba.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
Lombos István: A beszámolóban, a bűnügyi helyzet értékelésének elején az van megfogalmazva, hogy a
nyomozási eredményesség 2012-ben 44,28% volt. Ez első hallásra alacsony szám. Azt tudom, hogy a
kisebb elkövetett bűncselekmények nyomozati lehetőségei behatárolódnak. Jó lenne, ha tudná a
közvélemény, hogy miért ilyen kicsi ez a szám.
Döme Zsolt: A nyomozási eredményesség mutató a sorozat jellegű bűncselekményeken kívüli nyomozási
eredményesség mutatót jelenti.
Azokban a bűncselekményekben, melyek a lakosságot negatívan befolyásolják - lopás, közterületen
elkövetett garázdaság - kiemelkedő a felderítés. Valóban célként tűztük ki, hogy az eredményességet
javítani kell.
Pulay László: Sajnálatos módon eddig minden rendőrségi ügyem úgymond nullással zárult, ismeretlen
elkövetővel. De nagyon részletes és precíz beszámolót kaptunk, köszönjük. Bíztató eredmények is
vannak, azonban 1-2 dolog nekem is szúrja a szememet.
Az egyik a 44%-os eredményességi mutató. Csökkenő bűnügyekről beszélünk, de az eredmény mégis
kevésnek mutatkozik. Az egyébként eleve nagy eredmény, hogy az elmúlt időszakban nem volt
életellenes bűncselekmény.
A gyalogos rendőrök egyre gyakrabban megjelennek a városban, ezt én magam is tapasztalom. Én ezt
továbbra is támogatnám, és kérjük, hogy még több legyen. Találkoztam már kutyás járőrrel is, ezt lehetne
még kezdeményezni, mert ezt hiányolják a városban az emberek. A rendőr jelenléte a városban egyfajta
biztonságérzetet ad az embereknek.
A kamerák használatát valahol hiányolom, ezt jó lenne szorgalmazni.
A statisztikai ábrák szerint alacsonyabbak az óraszámok, és ez azt erősítik meg, hogy a rendőri jelenlét
valahol kevés.
A bűnelkövetők többsége büntetett előéletű. Van-e arra lehetőség, hogy a korábbi bűnelkövetők továbbra
is figyelhetők, ellenőrizhetők legyenek? Régebben ez úgy működött, hogy be kellett jelentkezniük és be
kellett számolniuk tevékenységükről, ez most hiányzik a rendőrségi munkából. Ez valahol prevenció
volna.
Határ mellett vagyunk. A határon túlról beérkező bűnelkövetők követhetők-e a határon túl? Meddig
követhetők? Mennyire szoros az együttműködés a határon túli rendőrséggel?
Megjegyezném még, hogy a bírságolások időnként talán jogtalanok, el lehetne intézni elsőként szóbeli
figyelmeztetéssel.
Úgy látom, hogy az önkormányzat kapcsolata a rendőrséggel egyre szorosabb.
A célok vonatkozásban csak támogatni lehet a kapitányság elképzeléseit.
Némedi Gábor: Üdvözlök mindenkit. A szlovák magyar bűnözői kapcsolatokról annyit mondanék, hogy
most is határ megbízotti találkozó van Ipolytarnócon, ahol rendészeti igazgatónk veszt részt. A szlovák
rendőrséggel az együttműködést próbáljuk szorosabbra venni és értékelni. Azt, hogy a magyar rendőrség
meddig mehet át a Szlovák Köztársaság területén, azt nemzetközi jogszabályok írják elő. Körülbelül 40
km az a távolság ameddig forró nyomon átüldözhetjük a szlovák bűnözőket. De igazából nem az a fő
súlyponti probléma, hogy a szlovák bűnözők ellepnék a településeinket.
A statisztika kapcsán annyit mondanék, hogy sok település szeretné, hogy 40% fölötti statisztikája lenne a

területükön működő kapitányságnak.
Életellenes bűncselekmény nem volt Balassagyarmat városában. Dejtáron volt ilyen, az elkövető megvan,
tényleges életfogytiglant kapott első fokon.
A legtöbb betörő, rabló itt a város területén felderítésre került. Még az olyan betöréssorozatok kapcsán is
meglettek az elkövetők, melyek Érsekvadkert, vagy az ország más részét is érintették. Jelenleg 16 helyen
házkutatást végeznek a kollégák kábítószerrel való visszaélés miatt.
Azt lehet mondani Balassagyarmatról, hogy biztonságos város. A kábítószerrel való visszaélések
tekintetében komoly eredményeket ért el a kapitányság, és a betöréses lopások felderítésében is komoly
eredmények vannak.
Az, hogy a közösségi szállás problematikája ennyire kezelhetővé vált, azt a városvezetés és a
kapitányság közösen megoldotta.
A közterületen eltöltött szolgálatok kapcsán a statisztika 2008-2012 közötti időszakra vonatkozik. Ebben a
városban 2007. december 31-ig komplett határőr igazgatóság működött, egy helyi balassagyarmati
határőr őrssel, akik itt járőröztek. Majd az integrációt követően összevonták a 2 testületet. Jelen
pillanatban az egész Nógrád Megyei Rendőr főkapitányság állománya kevesebb, mint az integráció előtt.
Komplett határőr igazgatóság került ki a megyéből, Balassagyarmatról. A közterületi órák száma ezért is
csökken, mert a rendőrök száma nem emelkedett. Ezzel a rendőri állománnyal több órát nem tudnak a
közterületen tölteni, hiszen egy egész igazgatóság tűnt el.
Döme Zsolt: Valóban csökkent közterületi óraszám, jogszabályi változások történtek 2012-ben. 2012-ben
létre kellett hozni egy előkészítő csoportot, mely a bíróságokra előkészíti azokat a szabálysértéseket, és
képviseli a vádat, melyek az ő hatáskörükbe tartoznak. Ezt az előkészítő csoportot a közterületi
állományból tudtuk létrehozni.
A körzeti megbízottak közterületi óraszáma azért csökken, mert számos olyan feladatot ellátnak, ami nem
közterületen van, például ellátogatnak az iskolákba, tartják a kapcsolatot az önkormányzattal, azoknak a
szerveknek a vezetőivel, melyek az ő területükön vannak. Ez szerintem aktív szolgálat, és a lakosság
érdekében teszik mindezt.
Mindent megteszek azért, hogy a közterületi szolgálat növekedjen. Ezért is fordultam a polgárőrséghez, a
polgárőrség nélkül a rendészet nehezen tudna működni. Preferálom a polgárőrséggel való
együttműködést, és ezt a jövőben is fenn szeretnénk tartani.
Némedi Gábor: Bírságolásra szeretnék kicsit visszatérni. Az elődeink hibáit nem lehet rajtunk számon
kérni, mind a ketten megbízottak vagyunk. Jelen pillanatban most van először, hogy a bírságolás nem a
rendőr dolga, kell bírságolnia, de nincs előírva. A rendőrség költségvetésbe nincs beépítve sem a
közigazgatási, sem helyszíni bírságolás. A rendőrség a kormánytól kapott költségvetéséből él, és a
bírságból befolyó pénz nem része a költségvetésnek. Innentől fogva a rendőr sincs rászorítva, hogy
bírságoljon.
Fog bírságolni a rendőr, fog feljelentést tenni, ha úgy érzi, hogy olyan eset történt, melynél ilyen
szankcióra van szükség.
Siket Béla: A rendőrség 2012. évi beszámolóját a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta. Örömmel vettük tudomásul, hogy a bűncselekmények száma jelentősen
csökkent, valamint a közbiztonság helyzete javult. Pozitívan vették a gyalogos járőröket, ezt lehetne még
fokozni olyan szinten, hogy néha kerékpárral is mehetnének, hiszen ezzel gyorsabban odaérhetnének az
egyes helyszínekre. 2012. december 31. napjától 100%-an fel lett töltve a körzeti megbízotti állomány.
Szeretnék rövidesen tartani a saját körzetemben egy lakossági fórumot, ahová szeretném meghívni
kapitány urat is.
A közlekedésrendészeti tevékenység tekintetében csökkent a súlyos balesetek száma, a közúti balesetek
száma pedig stagnál. Ez annak is köszönhető, hogy szigorúbb az ellenőrzés, a sebesség mérés, és ez
egy visszafogó erő. A Szügyi úton volt a legtöbb baleset. Mióta megépült a nyírjesi elágazónál a
körforgalom, azóta ezek a balesetek lényegesen csökkentek.
A polgárőrséggel jó a kapcsolat, közös akciókat hajtanak végre.
Viszont azt szeretném kérni, hogy a jelenleg kialakult droghelyzetre nagyobb figyelmet szenteljenek.
A bizottság nevében a beszámolót jónak tartjuk és elfogadásra javasoltuk.
Pulay László: Köszönöm a szót és a választ is.

A járőrszolgálat kapcsán több járőrre van szükség. Tudom, hogy van egy bizonyos határ, amit be kell
tartani. A vezérlést úgy kellene megszervezni, hogy a péntek-szombati napokon az éjszakai órákra mindig
több járőr legyen. Egyébként itt volna célszerű egy kutyás járőr.
Javasolnám, hogy ezekben az órákban legyen több rendőr.
Szeretnék további sok sikert kívánni a kapitányság munkájához!
Lombos István: A kérdésem tendenciózus volt. Úgy gondolom, hogy a számok száraz tényeket
rögzítenek, melyek mögött sok olyan feladat zajlik, amit jó, ha tudnak az emberek.
Ismerjük, a városi kapitányság munkáját, amit a városban végeznek. Ez évek óta folyamatosan pozitív.
Tudjuk, hogy a város közbiztonsága évek óta rendben van, még akkor is, ha történnek olyan
bűncselekmények, melyek a város közvéleményét felborzolják. Mindenhol vannak ilyenek, ettől nem lehet
mentes sem Balassagyarmat, sem más város.
Ugyanakkor én nem venném a bátorságot, hogy javaslatokat és ötleteket adjak a rendőrségnek, hogy
hogyan kell rendet csinálni, hiszen ők szakemberek ebben, ők tudják, hogy bizonyos szituációkban mit
kell csinálniuk. Úgy gondolom, hogy azok a rendőrök, akik Balassagyarmaton szolgálatot végeznek, azok
tudják, hogy mi a feladtuk, és hogy azt kell csinálni. Balassagyarmat Város Rendőrkapitánysága az elmúlt
években is bizonyította, hogy a városban együtt tud működni azokkal a civil szervezetekkel, akik segíteni
tudják munkájukat. A határrendészeti feladatok megszűntek és ez egyfajta plusz feladatot a rendőrség
állományára ró. Azt hiszem, hogy azok a rendőrök, akik a határőrség állományából kerültek oda,
megfelelően bizonyították, hogy jó kiképzést kaptak.
Némedi Gábor: A határőrségi feladatok nem szűntek meg, a rendőrség ezt megörökölte. A kábítószer
kapcsán a legtöbb olyan kábítószer, mely Balassagyarmaton előfordul, nem tiltólistás kábítószer. Sajnos
vannak olyan drogok, melyek nincsenek tiltó listán. Egy kábítószer bevizsgálata, és szakértői vonzata
270e Ft mintáként. Meg kell gondolni, hogy mit vizsgálunk be.
A kerékpáros szolgálatról még nem beszélhetünk, mert nem alkalmas még az időjárás sem. Több helyen
próbálkozunk azzal, hogy kerékpáros és robogós szolgálat legyen, majd meglátjuk, hogy
Balassagyarmaton bevezetésre fog-e kerülni.
Sajnálom, hogy képviselő úr nem látja, hogy péntek éjszaka több rendőr van a városban. Elrendelték a
teljes megyére, hogy a körzeti megbízottak közül minden kapitányságon, mindig kell lenni péntek este
minimum egy párosnak plusz szolgálatba.
A kutyás járőrözés kapcsán a rendőrkapitányság nem rendelkezik ilyen szolgálattal. Ebben a megyében
kutyás rendőri szolgálattal 2 egység rendelkezik, Budai István úr, a Balassagyarmati Fegyház és
Börtönben, és én, mint bűnügyi igazgató.
A bűnmegelőzésről még annyit mondanék, hogy a kapitányság munkáját az is nagyban minősíti, hogy a
börtön 130%-on működik.
Van egy új jelmondata a főkapitányságnak, hogy a megyének van rendőrsége, és nem a rendőrségnek
megyéje. Itt Balassagyarmaton pedig a városnak van kapitánysága, nem a kapitányságnak városa.
Medvácz Lajos polgármester: Az idegenrendészeti szállás kapcsán több olyan intézkedés is történt
rendőrségi szinten, melyet érdemes lenne megosztani a nyilvánossággal. Mit tett a megyei és városi
rendőrkapitányság az idegenrendészeti szállóval kapcsolatban?
Némedi Gábor: A szálló megalakulása óta többször volt atrocitás, probléma az ott lakókkal, meg a
környékről érkező személyekkel, amit a különböző médiák felfújtak.
A szállóra beérkező külföldi embereket tájékoztatják az itt követendő magatartásformákról. Teljesen más
környezetből, más szociális szokásokkal érkeznek ide. Fel kell hívni a figyelmüket, hogy itt milyen
magatartási normák vannak. Miattuk került elrendelésre, hogy Balassagyarmaton gyalogos járőrözés
legyen. Egy ideig a Palóc liget, szálló környékén volt, majd amikor a Tesco-nál megtörtént az ominózus
eset, akkor a járőrszolgálat átvezénylésre került a Tesco környékére.
A város vezetésével többször tartottunk nyílt napot, lakossági fórumot a szálló lakóinak, és a bevándorlási
hivatalban szintén tartottunk fórumot a város lakóinak és a Képviselő-testület tagjaink is.
Úgy gondolom, hogy a rendőrség és a város vezetése megtett mindent annak érdekében, hogy ez a
szálló működjön. Változtak a menekültügy jogszabályok, és az ENSZ menekültügyi főbiztosa komoly
bírsággal sújtotta Magyarországot azért, mert túl sok emigránst vittünk őrzött szállóra.
Jogszabályi változások folytán jelen pillanatban az országban az olyan őrzött szállások, melyeket nem

lehet elhagyni, körülbelül 30-40%-os feltöltöttséggel működnek. Egyre nagyobb igény van további őrzött
szálló nyitására. A balassagyarmati szállóval egyelőre nincs gond, még mindig nem működik 100%-on, de
e közeli telítettséggel működik.
Úgy gondolom, hogy a hősiesség városa ebben is hősiesen helyt áll, hiszen ebben a városban működik
egy országos fegyház és börtön, ahol néha igen prominens személyeket is őröznek. Emellett működik a
város területén a közösségi szálló. El kell, hogy mondjam, hogy mindenféle probléma nélkül - mely akár a
nyírbátori vagy debreceni szállón előfordult - működik a szálló, és éli a város az életét. Békességben,
nyugalomban telnek a napok.
Döme Zsolt: Köszönöm, hogy a beszámoló elfogadták. A 2012. évet értékeljük. Szeretném megköszönni
Révész Ákos rendőr alezredes munkáját, hiszen 2012-ben ő volt Balassagyarmat rendőrkapitánya. Közel
7 évet dolgoztam vele együtt, nagyon jó ember és jó szakember.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm az önök jelenlétét, munkáját és a tájékoztatót. További sok
sikert kívánok!
A polgármester további kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2013.(III.28.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről szóló
beszámoló elfogadásáról
1.) Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balassagyarmat
Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
2.) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2013.(III.28.) határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárulását adja a Nógrád Megyei
Rendőrfőkapitánysággal egyeztető tárgyalások lefolytatására és együttműködési megállapodás
megkötésére, a rendőrség és a közterület – felügyelők szorosabb együttműködése érdekében.
2.)A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
jegyző

17.) Egyebek
Siket Béla: Gurman Péter Balassagyarmat, Radnóti utcai lakos megkeresett azzal, hogy tudomására
jutott a tranzit gázvezeték megépítésével kapcsolatos nyomvonal. Ezzel kapcsolatban több választópolgár
észrevételét és véleményét fogalmazta meg. Azt az ígéretet tettem, hogy miután a szakemberek
megvizsgálják ezt, akkor vagy írásban, vagy majd a következő bizottsági vagy Képviselő-testületi ülésen
személyesen választ kap. Az ügy folyamatban van.
Elég sok aggályuk van, hiszen ez a nagynyomású vezeték, a nyomvonal és a biztonsági rendszerhez
tartozó pont túl közel van a város lakóterületéhez.
Medvácz Lajos polgármester: Kérném, hogy a megfelelő szakemberekhez juttassuk el a levelet. Írásban
fogunk választ adni erre.
Siket Béla: Tervezünk a rendőrséggel és a város vezetőivel lakossági fórumot. Jó lenne, ha addigra
elkészülne a válaszlevél. Gondolom, hogy ez a lakossági fórumon is fel fog vetődni, így kérném, hogy
képviseltesse magát a hivatal egy szakemberrel, aki pontos válaszokat tud adni.
Medvácz Lajos polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést bezárja.
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Varga Andrea:/
aljegyző

