
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január hó 10. napján 

8,00 órától tartott  rendkívüli  üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián 

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

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
     Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a Hivatal dolgozóit.  
Megállapítja az ülés határozatképességét (Dr. Horváth László és Orosz Bernadett képviselő 
távolmaradását, Siket Béla késését előre jelezte), 9 fő van jelen és azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e módosító javaslat, kiegészítés? Megállapítja, hogy 
nincs. 
Javaslat nem lévén Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés Civitas Fortissima Múzeum létrehozása érdekében együttműködési megállapodás 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Javaslat a Belügyminisztérium által megítélt támogatás felhasználására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztosítása” tárgyú pályázat benyújtására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés Civitas Fortissima Múzeum létrehozása érdekében együttműködési 

megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Évek óta álma Matúz Gábornak, hogy megszerezze ezt az ingatlant, nem 
sikerült. Az Ipoly Erdő Zrt megvásárolta és felajánlja azt a lehetőséget, de ezt csak a városnak tudja 
felajánlani, hogy működésre ingyenesen átadja az ingatlant erre a célra és teljes egészében elvégzi a 



felújítást, illetve vállalja a kiállítás berendezésének teljes költségét. Úgy tűnik egyelőre, hogy a 
működtetési költségek felét kellene átvállalni, nagyságrendileg éves szinten ez másfél – két millió forintot 
fog jelenteni. A különböző adótörvényeket is figyelembe kell venni, hogy az Ipoly Erdő, hogy tudja ezt 
megoldani.  
Azért kellett az anyagot rendkívüli ülésen tárgyalni, hogy ez az együttműködés a január 29-i ünnepségen 
aláírásra kerülhessen. Szó nincs horribilis összegekről, olyan tehervállalásról, ami ellehetetleníti az 
önkormányzatot.   
 
Lombos István: A Múzeum létrehozásával kapcsolatosan nincsenek aggályaim, mert nem baj, hogyha a 
város olyan intézménnyel rendelkezik, ami a város történetének a bemutatásával vagy a jövőjével 
kapcsolatos lehetőségekkel tud rendelkezni.  
Ha Tormay Cecil emlékét bemutató ügyekről van szó, akkor én ezt nem tudom támogatni. Nem tudom, 
miről van szó. Nem tudom, hogy ezt bele kellett-e írni az anyagba. Ez így számomra elfogadhatatlan. 
 
Pulay László: Kicsit meglepődve nézem az együttműködésben részt vevő szervezetek listáját, a Civitas 
Fortissima Kör ezek szerint teljesen el van felejtve. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Igaza van képviselő úrnak, helye van az együttműködésben a Civitas 
Fortissima Körnek is, beleírjuk.  
 
Pulay László: A másik, amiről beszélni szeretnék, hogy elfogadom, örülök, hogy lesz egy ilyen emlékház, 
Tormayval együtt, ellentétben képviselő társammal, mert én Tormayt is hatalmas embernek tartom. . 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez egy felajánlott lehetőség, ezt nem szabad elszalasztani. 
 
(Siket Béla képviselő úr megérkezett.) 
 
Csach Gábor alpolgármester: Tormay Cecil személyét nem kerülhetjük meg, óhatatlanul érinteni kellett, 
hiszen itt kezdte írni a „Bujdosó könyvet”, ami erről az időszakról szól. Tulajdonképpen a hely szelleme 
miatt kell megemlíteni, továbbá azért, mert minél szélesebb körű gyűjtési köre van,annál könnyebb a 
gyűjteményt bővíteni, szakmai és anyagi támogatást szerezni a fenntartáshoz. 
Megnyugtatok mindenkit, ez a Civitas Fortissimáról fog szólni. A Hősök  termének, ami a Moziban van,  
anyaga is át fog ide kerülni, egy lényegesen nagyobb helyre. Alapvetően a Civitas Fortissimáról fog szólni, 
de mivel alapvetően az a terv hosszútávon, hogy ez egy kutatóhely legyen, egy nagy Trianon-múzeum 
legyen, ezeket a témákat érinteni kell, a történelem részei, ettől egyikünk sem tud megszabadulni, és úgy 
gondolom a városnak alapvető érdeke, hogy ez méltó helyen történjen.  
Támogatom, hogy a Civitas Fortissima Kör is kerüljön be a megállapodásba. 
 
Dr. Csekey László: Én támogatom, hogy itt legyen a Múzeum.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja Pulay László képviselő úr módosító javaslatát, 
miszerint a Civitas Fortissima Kör is kerüljön be az együttműködő szervezetek közé, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester  szavazásra bocsátja a módosított, kiegészített határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 9 igen  és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2014.(I.10.)    h a t á r o z a t a 
Civitas Fortissima Múzeum létrehozása érdekében együttműködési megállapodás  

jóváhagyására 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal együttműködési megállapodást köt a Civitas Fortissima Múzeum létrehozása érdekében 



az Ipoly – Erdő Zrt-vel, a Közép – Európai Média Intézet Kft-vel, a Balassagyarmati Városfejlesztő 
Kft-vel, valamint  a Balassagyarmat Fejlesztéséért Közalapítvánnyal.  
 

2. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: az együttműködési megállapodás aláírására 2014. január 29. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Belügyminisztérium által megítélt támogatás felhasználására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a támogatást két célra 
használja fel az önkormányzat, iparterület kiváltása érdekében sportpálya áthelyezése, erre 50.000 E Ft-
ot, illetve iparterület elérhetőségét biztosító elkerülő út 1. ütemének megvalósítása, erre szintén 50.000 E 
Ft-ot. Január 10-ig el kell számolni ezekkel az összegekkel, ezért volt sürgős a napirend tárgyalása. 
Balla Mihály képviselő úr lobbitevékenysége útján jutottunk ehhez a pénzhez, köszönjük szépen. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Részletesebben mit lehet tudni a sportpályáról? Ebből az anyagból szinte semmit 
nem lehet megtudni. 
 
Pulay László: Én azt akarom megkérdezni, hogy hol történik az útépítés, hol van ez a bekötőút? 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Kábelgyár és a volt Fémipari Vállalat mellett van egy önkormányzati 
terület, onnan átkötődik ez az út az Algőver utcába. Félreértés ne essék, ez nem a kamionoknak az útja 
lesz, hanem a személyautó forgalomhoz, illetve a kisteherautó forgalomhoz lesz.   
 
Pulay László: Jelenleg a Honti utcáig mehetnek a teherautók is. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Csak engedéllyel közlekedhetnek a belváros területén. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A Batthyány – Honti útig közlekednek azok a teherautók, amelyek a Zafír 
nevű cukorraktárhoz és egyéb raktárakhoz viszik az árut. Ez az út majd lehetővé tesz azt, hogy ne kelljen 
bejönniük ezekre az utakra a kamionoknak sem. Amíg nem készül el ennek az útnak a folytatása, a 
Határőr út  Algőver útba bekötő szakasza, addig a kamionokat nem fogjuk továbbengedni. Ugyanakkor 
jelezték a Fémiparon telephelyet bérlők, hogy ők szeretnék megnyitni máshol is ezt a telephelyet, mert 
jelenleg súlyos kapupénzeket kell fizetniük, ha nyitvatartási időn kívül kell behajtaniuk a telephelyre. Ez 
lehetővé teszi a Fémiparon belüli telephelyeknek a feltárását is, továbbá lehetővé teszi a Homoki szőlők 
felé, illetve a mostani alumínium öntöde körüli területeken további telephelyek, gazdasági tevékenységek 
létesítését.  Ennek is megvan a mostani haszna, azon túl, hogy a 7,5 t alatti forgalmat a belvárosból ki 
tudja vezetni.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Aki azokhoz a raktárakhoz megy, azok meg fogják kapni a behajtási 
engedélyt. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A sportpályáról – A Palóc Farkasok Egyesülete, aki megszerezte a 170 
millió Ft-os TAO támogatást  erre a sportkomplexum létesítésre, jelezte, hogy bizonyos kiszolgáló 
létesítmények építésére szükség lenne. Mi erre jeleztük, hogy erre az Önkormányzatnak pénzügyi forrás 
lehetősége nincs. Ekkor fordultunk Balla Mihály országgyűlési képviselőhöz, ezt a forrást Ő megszerezte. 
Erről szól a történet, az Önkormányzat saját forrásból képtelen sportpályát építeni. Úgy gondolom, hogy 
segíteni kell ezt a beruházást. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 

 
 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2014.(I.10.)    h a t á r o z a t a 

a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás felhasználására 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Belügyminisztérium 

BMÖGF/1072/2013 számú levelében foglaltak alapján megítélt 100 M forint támogatást az alábbi 
célok megvalósítására használja fel: 

 
- Iparterület kiváltása érdekében sportpálya áthelyezése 
 Ipolypart út 3192/1hrsz alatti sportingatlan építéshez 50.000 E Ft támogatás nyújtása 
 
- Iparterület elérhetőségét biztosító elkerülő út 1. ütemének megvalósítása  
 Déli belső elkerülő út I. ütemének tervezése, eljárási díjak, hatósági engedélyek 5.000 E Ft 
 Kivitelezési munkák 45.000 E Ft 

 
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. január 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása” tárgyú pályázat benyújtására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2014.(I.10.)    h a t á r o z a t a 
a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” tárgyú 

pályázat benyújtására 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben foglalt 

tartalommal pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által „Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás biztosítása” tárgyában. 

 
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. január 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester a napirend megtárgyalása után megköszöni a képviselőknek az aktivitást 
és a munkát, és 8,40 órakor az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester            jegyző 


