Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március hó 27. napján
14,30 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián
Gábor, Dr. Horváth László, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László,
Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

dr. Varga Andrea jegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város
polgárait.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények
vezetői. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (12 fő van jelen) és azt megnyitja.
Javasolja 9. napirendi pontként felvenni a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló
4/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítását. Javasolja továbbá, hogy mivel a Rendőrkapitány Úr
érkezését későbbre ígérte, a meghívó szerinti 1. napirendet utolsóként megtárgyalni.
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb módosító, kiegészítő javaslat van-e? Megállapítja,
hogy nincs.
A polgármester szavazásra bocsátja a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló
4/2004.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításának napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra bocsátja az 1. napirendi pont utolsónak történő tárgyalására vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

3.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a Magyar Labdarúgó
Szövetség részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. földszint 1. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
b.) Előterjesztés a Balassagyarmat Rákóczi u. 7. földszint 2. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
c.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
d.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. földszint 2. szám alatti lakás lakáshasználati
jogviszonyának meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) a.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére
vonatkozó döntésének megerősítésére
b.) Előterjesztés a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó
hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés alapító okiratok módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a hirdető-berendezések és
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

hirdetmények elhelyezéséről szóló

4/2014.(II.03.)

9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Döme Zsolt városi rendőrkapitány
Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit,
illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondja, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 26. § (5) bekezdése értelmében az ülésen
tárgyalt rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, vélemény nem érkezett.
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. 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: 2014. március 27.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

3.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosítására a Magyar
Labdarúgó Szövetség részére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról
a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád Megyei Igazgatósága részére
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,
Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból a keleti szárny 3/A.
számú, 8 m2 alapterületű helyiséget a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád Megyei Igazgatósága
(Salgótarján, Bartók Béla u. 10. ) részére labdarúgáshoz kapcsolódó ügyek, mint sportigazgatási
tevekénység végzése céljából térítésmentesen használatba adja határozott időtartamra, 2014. év
április hó 01. napjától 2015. év március hó 31. napjáig.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiséghasználati szerződést megkösse
és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: értesítésre 2014. március 31.

4.) a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. földszint 1. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz. 1. ajtószám alatti
üresen álló lakások hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. fsz.
1. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű 1 szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást Csábi Georgina
(szül.: Csábi Georgina; Balassagyarmat, 1985; an.: Siket Andrea) részére határozott időre 2014.
május 1. napjától 2015. április 30. napjáig – költségelven – használatba adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.

2.

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

a kiértesítésre: 2014. április 15.
a szerződés megkötésére: 2014. április 30.
Medvácz Lajos polgármester

b.) Előterjesztés a Balassagyarmat Rákóczi u. 7. földszint 2. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz. 2. ajtószám
alatti üresen álló lakás hasznosításáról
1.

2.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 7. fsz.
2. ajtószám alatti 46 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az
önkormányzati fenntartású lakás vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI.30.) rendeletben megjelölt jogkörében eljárva
2014. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig lakáshasználati szerződést köt Jónás Ágnessel
(szül.: 1975.; an.: Füleki Ilona), azzal a feltétellel, hogy
- a vizesedés megszüntetésével kapcsolatban az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen igénnyel
nem élhet, valamint
- 2014. május 30. napjáig a DMRV Zrt. felé a vízdíj-tartozást kiegyenlíti, a vízszolgáltatási
szerződés megköti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a lakáshasználati szerződés megkötésére, a lakás átadására: 2014. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

c.)

Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. szám alatti üresen álló lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 5. ajtószám alatti
üresen álló lakás hasznosítására
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I.
emelet 5. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű, egy szobás összkomfortos komfortfokozatú lakást Tóth
Sándorné (szn.: Lantos Judit, szül.: 1956.; an.: Merényi Márta) részére 2014. május 1-től
kezdődően – szociális alapon – 2015. április 30-ig használatba adja, azzal a feltétellel, hogy
- a közműszolgáltatók felé fennálló tartozásokat kiegyenlíti,
- a szolgáltatási szerződéseket megköti

2.

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

lakáshasználati szerződés megkötése:
lakás átadása:
tartozások kiegyenlítése, szerződések megkötése:
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

2014. április 30.
2014. április 30.
2014. június 30.

d.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. földszint 2. szám alatti lakás lakáshasználati
jogviszonyának meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti
lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bakó Éva (sz: Balassagyarmat,
1962.; an: Tóth Éva) részére a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. földszint 2. szám alatti 36 m2
alapterületű komfort nélküli lakás lakáshasználati szerződését 2014. április 1-től kezdődően 2015.
március 31-ig meghosszabbítja.

2.

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

A szerződés megkötésére: 2014. április 15.
Medvácz Lajos polgármester

5.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási
16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

rendjéről

szóló

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen
a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6.) a.) Előterjesztés
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata
csökkentésére vonatkozó döntésének megerősítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

intézményei

létszámának

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére vonatkozó
döntésének megerősítéséről
A Képviselő-testület a pályázat feltételeinek való megfelelés érdekében az általa 2013. szeptember 30.
előtt hozott létszámcsökkentésre vonatkozó 42/2013. (III. 27.) határozatában foglaltakat meg kívánja
megerősíteni.
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a Balassagyarmat Város
Önkormányzata intézményei létszámának csökkentésére vonatkozó 42/2013. (III. 27.) határozatában
foglaltakat:
1. Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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:
• Városgondnokság
Összesen:
2.

az

intézményeinél

4,5 álláshely csökkentés
3,0 álláshely csökkentés
2,0 álláshely csökkentés
3,0 álláshely csökkentés
1,0 álláshely csökkentés
1,0 álláshely csökkentés
1,5 álláshely csökkentés
16,0 álláshely csökkenés

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
intézményeinél -álláshelyek megszüntetésével járó- létszámcsökkentésre vonatkozó 2013. évi
határozata, valamint annak megerősítése alapján, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatására vonatkozóan, igénylési feltételeknek megfelelő munkavállalókat
érintően, 2014. évben a megadott határidőig –a pályázat benyújtása érdekében- a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2014. április 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

b.) Előterjesztés a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó
hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt
jelen a szavazásnál).

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó hozzájárulás igényléséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a központi költségvetés a települési
önkormányzatnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán
felszabaduló létszám miatti, 2013. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2013. és 2014.
években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez hozzájárulásra igénylést nyújt be.
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2014. április 12-éig pályázatot nyújt be 1 fő közalkalmazott
jogviszonyának felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 1 álláshely, valamint 1 fő köztisztviselő 0,5 álláshely,
összesen 1,5 álláshely megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez igényelhető
támogatásra.

2.

A létszámcsökkentéssel érintett és egyben a pályázatban résztvevő intézmények létszámának alakulása:
GAMESZ
Balassagyarmat
Összesen
Pénzügyi Közös Önkormányzati
funkció
Hivatal
_____________________________________________________________________________
2013. január 1. létszám (fő)
9,00
54,00
63,00
2013. 07.01. álláshely csökkentés (fő)
-3,00
0,00
-3,00
2013.12.01. álláshely csökkentés (fő)
-0,50
-0,50
2013.01.01. álláshely növekedés (fő)
1,00
3,00
4,00
_____________________________________________________________________________
A változást követően
kialakult létszám 2013.12.01. (fő)
7,00 fő
56,50
63,50
2014. I. ütemben pályázható
létszám (álláshely):

3.

1,00

0,50

1,50

Az összesített létszám alakulása:
2013.01.01.
2013.07.01.
2013.12.01.
____________________________________________________________________________
Önkorm. intézmények összes létszáma:
381,76 fő
386,38
379,38 fő
Közös Hivatal létszáma:
54,00 fő
54,00 fő
56,50 fő
Önkormányzat:
4,00 fő
4,00 fő
4,00 fő
_____________________________________________________________________________
Mindösszesen:
439,76
444,38 fő
439,88 fő

4.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a települési
önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III.
14.) BM rendelet alapján e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.

5.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken a foglalkoztatottak - jogviszonyban, vagy munkaviszonyban töltött idejének megszakítás
nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében
a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség

6.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított költségvetési szervek közötti
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel, vagy
rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.

7.

A határozatban szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyúttal álláshelyek megszüntetését is jelenti,
melyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá
teszik.

8.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2014. április 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

7.) Előterjesztés alapító okiratok módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati
javaslatot – a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról –, melyet a Képviselő-testület
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság alapító
okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2014. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati
javaslatot – a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról –, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen
a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2014. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati
javaslatot – a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának módosításáról –, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet ( GAMESZ) alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaság, Műszaki Ellátó
Szervezet (GAMESZ) alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2014. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 4. számú határozati
javaslatot – a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról –, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen
a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2014. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 5. számú határozati
javaslatot – Balassagyarmat Város Önkormányzata alapító okiratának módosításáról –, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen
a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2014. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 6. számú határozati
javaslatot – a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról –, melyet a Képviselőtestület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Városi Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2014. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 7. számú határozati
javaslatot – a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról –, melyet a Képviselő-testület egyhangú
12 igen szavazattal elfogadott).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2014.(III.27.) h a t á r o z a t a
Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító okiratának
módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen
eleget.
Határidő: 2014. április 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 4/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A mai ülés előtt lett kiosztva a hirdető-berendezések
és hirdetmények elhelyezéséről szóló 4/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet. A módosítás oka kifejezetten a választási eljáráshoz kapcsolódik. Több hete
folyamatosan napirenden van az a kérdés, hogy lehet-e villanyoszlopra elhelyezni választási hirdetést. A
jog-kérdés abból állt, hogy van egy kormányrendelet, amely megtiltja, hogy reklám kerüljön elhelyezésre a
villanyoszlopokra, viszont a jogértelmezés szerint választási plakát nem minősül reklámnak, az a
választási eljárási törvény alá tartozó választási plakát. Bár a Kúria, az Alkotmány Bíróság is többször
foglalkozott ezzel a kérdéssel, hosszú ideig nem tudtak biztos választ adni arra, hogy jogsértést követ-e el
az a jelölő szervezet, amelyik villanyoszlopra helyezi el a választási plakátjait.
Mostanra tisztázódott, bizonyossá vált, hogy szabad villanyoszlopra választási plakátot elhelyezni. Viszont
fontos, hogy csak a tulajdonos hozzájárulásával. Tehát Balassagyarmat tekintetében a kardinális kérdés a
felújított főtéren elhelyezett új kandeláberek, amelyek tulajdonosa Balassagyarmat Város Önkormányzata,
illetve fontos minden egyéb villanyoszlop is, ahol pedig tudni kell annak a jelölő szervezetnek – amelyik
elhelyez rajta választási hirdetést, hogy reklámot azt továbbra sem lehet –, hogy annak ki a tulajdonosa.
Tehát amennyiben ÉMÁSZ oszlopokról van szó, akkor az ÉMÁSZ illetékes szervezetének a
hozzájárulásával lehetséges.
A rendeletmódosításnak az a célja, hogy behatároljuk a városközpont területét, hogy „megvédjük” ezeket
a felületeket attól, hogy hirdetések, vagy választási jellegű plakátok kerüljenek elhelyezésre.
A Képviselő-testület korábbi döntése alapján a városban több helyen kihelyezésre kerültek kifejezetten
választási célokat szolgáló felületek, eddig nem is volt tiltott helyen választási plakát kihelyezve.
Azt szeretnénk, hogy legyen egy védett belső magja a városnak, ami muzeális jellegű védettsége okán
mentesül ezen terhek alól. A választási eljárásról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a települési
önkormányzat kijelöljön olyan körzetet, ahol valamilyen szinten korlátozza a választási plakátok
elhelyezését. A módosítás meghatározza azt, a települési rendezési tervben meghatározott központi
területet, ahol nem lehet elhelyezni választási hirdetményt. Fontos, hogy az erre a célra korábban
kihelyezett hirdetési felületeken továbbra is el lehet helyezni választási plakátot, hirdetményt.
Mivel már nagyon közel vannak a választások, a kérésünk az lenne, hogy amennyiben támogatja a
Képviselő-testület ezt a rendelet-tervezetet, akkor ez még a mai napon lépjen hatályba. Erre a jogalkotási
törvény lehetőséget biztosít. Mi még a mai napon minden, a választókerületben jelöltet indító jelölő
szervezetnek ezt megküldjük elektronikus formában, hogy semmiképpen ne legyen abból félreértés, hogy
valamely jelölő szervezet nem ismerte meg a Képviselő-testület ezen döntését.
Elnézést, hogy ez csak ma lett kiosztva. Ennek az oka egyrészt, hogy ma délelőtt Salgótarjánban voltunk
egy választási értekezleten, másrészt az Alkotmány Bíróság döntése is nagyon friss, emiatt nem akartunk
rendkívüli testületi ülést összehívni. Köszönöm.

Lombos István: A hatályos törvényeket mindenkinek be kell tartani, aszerint kell élni, de azt azért észre
kell venni, hogy a most regnáló kormány hoz egy olyan választási törvényt, amely lehetővé teszi, hogy
akár 100 jelölő szervezet is induljon a választáson. A 02 számú választókerületben több mint 20, közel 30
jelölő szervezet indított jelöltet. Ezek a jelölőszervezetek szeretnék kihelyezni a választási plakátot.
Ugyanakkor hozunk egy döntést, ami a kihelyezések szigorítását jelenti. A kifejezetten választási plakátok
céljára kihelyezett hely kicsi, ha 5 párt szeretné elhelyezni rajta az anyagát, abból biztos, hogy kettő
egymásra fog kerülni, mert 4 plakátnál több nem fér el rajta. Inkorrektnek tartom nemcsak a választási
törvény ilyetén való megjelenítését, hanem abszolút inkorrektnek tartom azt a fajta lehetőséget, amely a
városban, a város környékén, de akár a településeken is megjelenik.
Csach Gábor alpolgármester: Bizonyos szempontból egyetértek elnök úrral, de a kormánydöntéseket,
parlamenti döntéseket nem tudjuk befolyásolni. A belváros védelmében akarjuk ezt a döntést hozni, az
előző választáskor méltatlan helyzet volt a plakátok kapcsán. Szigorúan a belvárosra szól a szabályozás,
a város területének 1/8-ad részét érinti. Persze kérdezheti bárki, hogy ki akar a Határőr utcában
plakátozni, de úgy gondolom, kifejezetten aggályos lenne, ha bármely párt elkezdené ezeket a vadonatúj,
városi tulajdonban lévő felületeket leragasztani, csak kaparva lehetne a felragasztott anyagokat
eltávolítani. Nagy sérüléssel járna, úgy gondolom, normális európai országban elvárás, hogy ne legyenek
az utcák teleplakátolva.
A szabályozás nem vonatkozik az üzletek, magántulajdonú épületek, lakóházak falaira, ha a szervezet
megegyezik a magánszemélyekkel, ez csak a közterületen való tilalmat jelenti, hogy ne legyen ronda a
város. Európai és elvárható dolog. 20 plakátfelület van kirakva, én még számos helyen látok szabad
helyet, nem mind a 23 párt él ezekkel a lehetőségekkel. A hirdetési lehetőség Balassagyarmaton e
rendeleti szigorítás ellenére is bőven adott.
Lombos István: Alpolgármester úr, köszönöm a választ, az egyenes beszédet, mondhatnám azt is, hogy
a kioktatást, mert senki nem gondolta, hogy valamely párt össze akarja gányolni a várost. Én nem erre
gondoltam. Akkor legyünk konkrétak: pl. a FIDESZ kb. 1 hónappal ezelőtt kirakta a képviselőjelöltjének a
plakátját, ami korrekt, mert ott volt a helye, utána kirakta az LMP is, ami már majdnem akkora, mint az
egész felület. Ha korrektül akar eljárni a többi párt, akkor vagy rárakja a már kitett plakátokra az övét, és
akkor inkorrekt volt, vagy nem teszi ki.
Az Ipolypart, Nádor, Kóvári, Hétvezér, Benczúr, Kossuth Vízy Zs., Temető, Dózsa Gy., Rákóczi fejedelem,
Árpád, Jószív, Mikszáth utcák által határolt közterületen tiltaná meg a szabályozás a plakátok
kihelyezését. Ha azt mondjuk, hogy ez a terület az 1/10-e a városnak, akkor nem ismerjük a várost. Én ezt
nem feltételezem. Ezzel azt akarom mondani, hogy szerintem ez nem korrekt, hogy lehetővé teszem 23
párt indulását, utána lehetővé teszem, 3-4 pártnak a hirdetési lehetőséget. Ezt én nem tartom korrektnek,
még akkor sem, ha ezt igyekszik mindenki betartani, akár úgy is, hogy egy plakátot sem helyez ki.
Az engedélykérésről: Ma március 27-e van, április 3-ra ide is ér az engedély a tulajdonostól, ha nem
elutasítás, akkor talán 2 napra még lehet is hirdetni egy oszlopon, ami nem feltétlen a most elkészült, új,
gyönyörű belvárosban van. De ha nem ide, akkor hova? Józsi bácsi lakásának oldalára plakátoljunk?
Köszönöm, nem. Értjük a szándékot, mindkét oldalról. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete
a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 4/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Döme Zsolt városi rendőrkapitány

tevékenységéről

és

a

Medvácz Lajos polgármester köszönti Döme Zsolt rendőr alezredes urat, kapitányságvezetőt és
Ferencsik Rajmund rendőr alezredes urat, a megyei rendőrkapitány rendészeti helyettesét. Van az írásos
anyaghoz kiegészítésük?

Döme Zsolt rendőrkapitány: Nagy tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Úgy gondolom a
beszámoló kellőképpen részletes. Négy dolgot emelnék ki, ami – úgy gondolom – kardinális kérdés a mi
munkánkban. Ez a négy dolog: 1. A közterületi jelenlét növelése. A város lakossága biztos tapasztalta az
elmúlt hónapokban, hogy nemcsak Nógrád megyei rendőrök, hanem készenléti rendőrök is vannak a
városban és látnak el szolgálatot. Ez annak köszönhető, hogy lehetőségünk van a készenléti rendőrség
állományából is igényelni szolgálatellátásra kollégákat, ezt mi meg is tesszük, meg is kapjuk a szükséges
emberanyagot ehhez, főleg azokban a frekventált időszakokban, amikor jellemzően történhetnek vagy
történnek a közterületi bűncselekmények, főleg a péntek-szombat éjszakákon, valamint a hétköznapi
délutáni munkavégzések alkalmával. A második dolog, amit szeretnék kiemelni az önkormányzatoknak a
begyűjtött véleménye. Azt gondolom, hogy a rendőrkapitányság, másrészről a Belügyminisztérium is
beszerezte azokat a véleményeket, amelyek alapján mi tudtuk értékelni és javítani a közterületi
szolgálatnak a pontos idejét és helyét, és a történt bűncselekmények és az önkormányzati vélemények
alapján módosítani tudtuk azokat az intézkedéseket, amelyeknek az volt a célja, hogy az emberek
biztonságban éljenek a kapitánysághoz tartozó területen.
A harmadik dolog amit kiemelnék, a bűnmegelőzési jellegű oktatás, tanácsadás rendszere. Szeptember
elsejétől nemcsak az általános iskolákban, hanem két középiskolában is tartott egy kollégánk
bűnmegelőzési órákat. Ez a kollégánk a munkaideje 100 %-át itt töltötte, órákat tartott osztályfőnöki órák
keretein belül. Főleg a kábítószer-bűncselekmények megelőzése tárgyában tartott órákat, az egyéb
bűnmegelőzési előadások két kört érintettek, a gyermek- és fiatalkorúakat, illetve az időskorúakat érintő
témakörök voltak. Mik azok a technikák, taktikák, amelyek alkalmazásával nem válhatnak, illetve
elkerülhetik a sértetté válást. A negyedik dolog, amit igazán fontosnak tartok, az egyeztető fórumok
megtartása, mindazon szervezetekkel, akiktől információt szerezhetünk olyan személyekről, akik az adott
településen az ott élőknek a nyugalmát zavarják, mindennapi életükbe deviánsan beavatkozhatnak, és
ezzel az információval, az ő általuk tapasztaltakkal tudjuk továbbra is szervezni a közterületi szolgálatot.
Köszönöm.
Huszár Péter: Kérdésem: hétvégi rocktáncházas bulik utáni randalírozás kapcsán tud-e valamit segíteni a
rendőrség a városnak? A főteret szépen felújítottuk, rengeteg pénzt fordítottunk ezekre a dolgokra, de
sajnos hétvégeken egy fél év alatt tönkre lehet tenni az összeset. Erre van-e valamilyen mód, ennek
megakadályozására, esetleg éjszakai járőrözéssel?
Döme Zsolt rendőrkapitány: A kérdésre válaszolva, nemcsak a rocktáncház, hanem az összes
szórakozóhely vonatkozásában a készenléti rendőrség megerősítésével próbáljuk a szórakozóhelyekről
hazatartó randalírozó fiatalokat kordában tartani. Valóban megújult a főtér és én azt látom, hogy még
egyetlen randalírozó fiatal sem rongált meg ott semmit. Az önkormányzat által telepített kamerarendszer
is segíti munkánkat, gondolom, a fiatalokat is visszatartja a rongálástól. Egyetlen tárgy rongálódott meg
ezen a szép téren, egy virágágyás, amit egy spanyol kamion okozott, ami feldolgozás alatt van. Fiatalok
még nem okoztak rongálást, persze nem dőlhetünk hátra, folyamatosan a péntek-szombat éjszakákat a
közterületi szolgálat megerősített állományával fogjuk biztosítani. Remélhetőleg a készenléti rendőrséget
2014. évben is igénybe tudjuk venni és meg is fogjuk kapni erre az időszakra.
Fábián Gábor: Köszönöm a szót Polgármester úr. Kérdéseim a következők. Rendőrkapitány Úr
megfelelőnek tartja-e a kapitányságon szolgálatot teljesítő rendőrök létszámát? Milyen gyakorisággal
veszik igénybe a készenléti rendőrök munkáját? Az illetékességi területen több önkormányzatnál van
működő térfigyelő kamera, mi a véleménye, mennyire hasznos eszköz ez az Önök kezében, mennyire jó
ez?
Döme Zsolt rendőrkapitány: Köszönöm a kérdéseket, megpróbálok sorban válaszolni rájuk.
Létszámmal kapcsolatosan: azzal kell dolgozni, ami rendelkezésünkre áll. Örülnénk, ha lenne egy
nagyobb fős kapitányság, de ez csak álom. Ezzel a létszámmal tudjuk biztosítani a közterületek rendjét,
van egy állandó közterületi jelenlétet biztosító partnerünk, a Polgárőrség, akár közös szolgálatban is
próbáljuk pótolni a közterületi jelenlétet, ahová rendőrt nem tudtunk vezényelni, főleg rendezvényeknél,
eseményeknél történő útlezárások esetében. Készenléti rendőrség – szeretném, ha mindennap jönnének,
mert akkor esetleg más feladatokra tudnám vezényelni a balassagyarmati rendőröket. Hetente 2-3
alkalommal, főleg jellemzően a hétvégi időszakban igényeljük a segítségüket, főleg gyalogos rendőrt, de
volt már a területünkön kutyás rendőr, sőt lovas rendőrjárőr is. Balassagyarmaton nem, de Őrhalomban
Bercelen, Drégelypalánkon igen. A térfigyelő kamerarendszer fontos. Egy példa ennek igazolására:

Nagyon nagy lehetőség a bűnmegelőzésre. Balassagyarmaton van és remélhetőleg bővítve is lesz. A
kapitánysághoz tartozó községekben is, ha van telepítve, visszatartja a bűnözőket a bűnelkövetéstől, erre
példa Bercel, Érsekvadkert, ahol érezhetően kevesebb a bűncselekmény. Ipolyszög most telepíti a
kamerarendszert.
Lombos István: Ferencsik alezredes úrtól kérdezem: Változott-e az elmúlt 3 évben a városi
rendőrkapitányságok státusza, feladata? A kistérségre gyakorolt hatása, a kistérségi feladatok mennyiben
befolyásolták a városi rendőrkapitányság munkáját? Mi a jobb? A készenléti rendőrök idevezénylése,
(nem kis pénzbe kerül), vagy pedig a városi rendőrkapitányságok létszámának növelése, amivel a helyi
sajátosságokhoz tudnák igazítani a rendőri jelenlétet? A körzeti megbízottak szerepe, feladata a kisebb
településeken mennyiben befolyásolja a körzeti kapitányságok munkáját, vannak-e még egyáltalán olyan
körzeti megbízottak, akik el tudják látni az ottani feladatot?
Ferencsik Rajmund alezredes: Köszönöm a kérdéseket Képviselő Úr. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt
Polgármester Úr! Elsőként is köszönöm a meghívást, nagy öröm, megtiszteltetés számomra, hogy a
Főkapitányság nevében én vehetek részt a testületi ülésen. Én azt gondolom, az elmúlt években semmi
nem változott. Az elmúlt 3 évben olyan mértékű jogszabályi környezet-változás volt a rendőrség életében,
aminek meg kellett felelni. Mára azt mondhatom, hogy Nógrád megye minden egyes rendőrkapitányságán
– beleértve a balassagyarmati Rendőrkapitányságot is – a közterületi szolgálatra vezényelt egységeknek,
alegységeknek a létszáma teljes egészében fel van töltve. Balassagyarmaton 1 üres járőri státuszunk
van. Ez azt jelenti, hogy ezzel a kapitányság állományában rendszeresített létszámmal alapvetően
minden egyes feladatot el tudunk végezni. Nyilván az elmúlt időszakban a jogszabályi változások miatt
változtak a rendőri feladatok, természetesen szolgálatvezényléssel, szervezéssel, tervezéssel olyan
irányba kellett a feladatokat tervezni, hogy minden feladat maradéktalanul végrehajtásra kerüljön. Bátran
ki merem jelenteni, hogy ez megtörtént. Hogy milyen nehézségek árán, az természetesen a rendőrségnek
ún. kvázi belső ügye, de megtettük, és nem szenvedett csorbát semmi. Hogy melyik a jobb? A készenléti
rendőrség, avagy a helyi rendőrség? Nyilván a készenléti rendőrség idevezénylésének az volt az oka,
hogy amíg a státuszok feltöltésre kerültek, vagy folyamatban voltak a feltöltések, természetesen ilyenolyan létszámhiány előfordult a kapitányságon. Azért, hogy a feladat ne sérüljön, ezért kértük és vettük
igénybe a készenléti rendőrség segítségét. Az üres státuszok feltöltése pedig nem a helyi szerveken, és
nem is a Főkapitányságon múló tevékenység, hanem ezeknek az áthelyezéseknek hosszú procedúrája
van. Ennek végig kell futni az Országos Főkapitányságon, a kérelmeknek vannak törvény által
szabályozott lehetőségei, ezzel minden alkalommal éltünk, minden helyi szervnél. Az üres státuszok egy
kivételével feltöltésre kerültek. Ennek az egy státusznak a feltöltésére is folyamatban van az áthelyezés,
nem a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon múlik, hanem azon a szerven, ahol most állományban van
a kolléga. Ha az a szerv engedni fogja.
Az, hogy a készenléti rendőrség itt van jelen a közterületünkön, az nagyon jó dolog. A készenléti
rendőrség egységei e feladatra képzettek, felkészültek és tapasztaltak. Ők nem a pár hónapos rendőrségi
tapasztalattal, tudással rendelkező kollégák, hanem több éves tapasztalattal rendelkező kollégák.
Nekünk viszont alapvető feladatunk, hogy a most feltöltött üres státuszokon dolgozó új kollégákat, akik a
szakközépiskolából kerültek ki, betanítsuk a rendőri munkára.
Körzeti megbízottak- elsődleges cél, hogy mindig a saját körzetében teljesítsen szolgálatot, ez nem sérül.
A körzeti megbízotti tevékenységet soha nem terveztük, és nem is fogjuk a készenléti rendőrséggel
kiváltani, nem alkalmas arra. Köszönöm szépen.
Pulay László: Köszönöm a részletes beszámolót. Kedvező a tendencia, de van még tennivaló, elég sok.
Igen, szükséges a további erősítés. Üdvözlöm, hogy megjelentek a téren a gyalogos járőrök, délután,
késő este. Ugyanakkor az éjszakai órákban a rendezvények után hangoskodókra kérném jobban figyelni.
Ehhez kérem a segítségüket. A munkájukhoz sok sikert kívánok, látható a létszámerősítés.
Csach Gábor alpolgármester: Megerősítve Kapitány Urat, a térfigyelő kamerák valóban visszatartó erővel
bírnak, a főtéren tényleg nem volt rongálás. Nem tartozik szorosan az elmúlt évi beszámolóhoz, de
kihasználva a lehetőséget a következő a kérdésem: A Déli városrészben, illetve a kertvárosi területeken
időről időre történnek elsősorban tranzitbűnözések miatti betörések, az elmúlt hónapokban is voltak
ilyenek. A lakossági bejelentésekre, kérdésekre érdeklődöm, hogy ezekben az ügyekben a nyomozás hol
áll?

Döme Zsolt rendőrkapitány: A nyomozás állásáról nem fogok beszélni, de annyit el tudok mondani, hogy
valóban történtek és fognak is történni valószínűleg bűncselekmények, a bűnözést nem lehet lenullázni,
ez biztos. A Balassagyarmaton történt lakásbetörések kapcsán azt lehet mondani, hogy ezekben az
ügyekben nem balassagyarmati lakosú elkövetőkről van szó, hanem utazó bűnözőkről, akiknek egy része
már előzetes letartóztatásra került, más esetekben felderítés alatt áll, személyeknek a beazonosítása már
megtörtént, remélhetőleg a bíróság jogerős döntése alapján ők is előzetes letartóztatásba kerülnek.
Bízom benne, hogy megállítjuk ezeket a lakásbetöréseket. A rendőrség a munkája során kardinális
kérdésnek tartja a vagyon, a magántulajdon védelmét, a lakásbetörések felderítését, az aktív
bűnmegelőzést.
Siket Béla: Milyen jellegű bűncselekmények fordulnak elő péntek, szombat éjjel? Milyen új, még kevésbé
ismert módszert alkalmaznak a kábítószer kereskedők, illetve terjesztők, amikre érdemes odafigyelni? Öt
unokám van, aggódom, sok mindent hallani.
A beszámoló részletes, hitelesnek tartom az adatokat, elfogadásra javaslom.
Döme Zsolt rendőrkapitány: Nincs elhatárolva, hogy pénteki, meg szombati bűncselekmény. Hétvégén
általában a szórakozó helyekkel összefüggésben garázdaságok történnek. Kábítószerrel visszaélés
bűncselekmény fordul leggyakrabban elő.
Milyen kábítószer bűnözés folyik, ez volt a másik kérdés. Én nem kábítószert mondanék, hanem
pszichotróp anyagot. A pszichotróp anyagok jelenléte Nógrád megyében is érezhető, ezek azok az
anyagok, amelyek tartása korábban nem volt büntethető, csak a felnőtt korútól a fiatalkorúnak történő
átadását büntette a jogalkotó, de 2014. januártól már a tartás is büntetendő. Rengeteg ilyen anyagot
viszünk be a Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézetbe. A rendőrség a kábítószer ellenes programjával és
intézkedéseivel próbál hatékonyan fellépni.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm a részvételt, a további munkájukhoz sok sikert kívánok.
Döme Zsolt rendőrkapitány: Köszönjük a munkánk iránti érdeklődést.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2014.(III.27.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balassagyarmat
Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
Medvácz Lajos polgármester: Elköszön a városi televízió nézőitől, a képviselőknek megköszöni az
aktivitást és a munkát, és 16,10 órakor az ülést bezárja.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

