
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október hó 30. napján 

14,00 órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor, Dobrocsi Lénárd, Fazekas János, Huszár 

Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák 
Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
     Mega György osztályvezető 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a városi televízió nézőit. 
Külön köszönti Barna Jánost, a Megyei Közgyűlés alelnökét, dr. Bablena Ferencet, a Megyei Közgyűlés 
másik alelnökét, dr. Barta László főjegyző urat, dr. Mótyán Jánost, a Megyei Kormányhivatal 
főosztályvezetőjét, Dr. Szabó Ágnest, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala 
megbízott vezetőjét. 
 
A polgármester megállapítja az ülés határozatképességét (12 fő van jelen) és azt megnyitja. Megkérdezi, 
hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítése? Nekem módosító javaslatom van, javaslom, hogy a 
meghívó szerinti 3. napirendi pontot elsőként tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
Szedlák Sándor: Egyebek napirend keretében szeretnék szólni az internetadóval kapcsolatosan. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Egyéb javaslat? Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendek cseréjére vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az egyebek napirendi pont napirendre vételét, melyet a Képviselő-
testület 8 igen és 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított és kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés Nógrád Megye Közgyűlésének Balassagyarmatra költözésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakóépületek 2015. évi felújítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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3.) Előterjesztés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat 
város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatban 
foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Egyebek 
 
1.) Előterjesztés Nógrád Megye Közgyűlésének Balassagyarmatra költözésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

Medvácz Lajos polgármester köszönti dr. Barta László főjegyző urat, Barna János, és dr. Bablena Ferenc 
alelnök urakat, továbbá a Közgyűlés két képviselőjét. Megkérdezi, hogy kívánnak-e az előterjesztéshez 
szóban kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem  
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kérdés, vélemény van-e? 

Lombos István: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves vendégeink! Hát látjuk, az élet nagy rendező. Vannak 
pillanatok, amiket meg kell ragadni. Az október 22-i esemény egy olyan pillanat volt, amit néhány, 
Balassagyarmattal szimpatizáló képviselőnek meg kellett ragadni. Nekem itt, most, egy párt 
képviselőjeként is, de elsősorban balassagyarmati lokálpatriótaként köszönetet kell mondanom azoknak a 
képviselőknek, akik október 22-én döntöttek, és így döntöttek.  
Az 1949. december 14-i döntés mély nyomokat hagyott Balassagyarmat városában, Balassagyarmat 
lakosaiban, Balassagyarmat város történetének egy olyan döntése volt, mely Balassagyarmat további 65 
évét alapjaiban határozta meg, és nem jó értelemben. 
Ez a mostani nem lesz ilyen horderejű döntés. Mégis azt mondom, hogy ez a lépés egy olyan első lépés 
lehet, amely Balassagyarmat történetének, múltjának, térségi központi szerepének, Nógrád megye 
életében betöltött központi szerepének rehabilitációja.  A magam részéről úgy éreztem, ezeket el kell 
mondanom. Én ezt olyan döntésnek tartom, amely Balassagyarmat város életében történelmi léptékű. 
Tudom azt is, hogy azoknak az embereknek, politikusoknak, köztisztviselőknek, akik eddig Salgótarjánban 
dolgoztak a Közgyűlés Hivatalában, nem lesz egyszerű, megváltozik a munkahelyük, mármint, hogy a 
helység változik meg a munkahelyük vonatkozásában. Mégis azt kell mondanom, hogy azok a képviselők 
akik így döntöttek, nem tudtak másként dönteni. 
Én azt gondolom, hogy Balassagyarmat Város Képviselő-testülete, Vezetése, mindent el fog követni 
annak érdekében, hogy a Megyei Közgyűlés Hivatala, annak alkalmazottai megkapják a kellő segítséget, 
hogy ugyanazon a magas színvonalon végezzék a munkájukat, amelyhez jó egészséget kívánok 
mindenkinek. Köszönet azoknak, akik ebben a döntésben részt vettek. Köszönöm.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Mielőtt még szavazna a Testület a határozati 
javaslatról, el kell mondanom, hogy a határidőnél elírás történt. Természetesen a jó határidő 2015. január 
29-e. Kérem, hogy a szavazásnál ezt vegyék figyelembe. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Felolvassa a határozati javaslatot. Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy Elnök 
Úr is elmondta, ez egy történelmi pillanat, ehhez kérem most a Képviselő-testület döntését.  
 
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 

163/2014.(X.30.)    h a t á r o z a t a 
Nógrád Megye Közgyűlésének Balassagyarmatra költözésével kapcsolatos  

döntések meghozataláról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Civitas Fortissima 

tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból, ingyenesen, közfeladat ellátása érdekében, a közfeladat 
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ellátáshoz szükséges mértékben helyiséget biztosít, maximum 1800 m2 nagyságrendű területen a 
Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése, Hivatala, valamint a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft részére, az irodahelyiségek kialakítását követően közvetlenül, a közfeladatának e 
helyszínen történő ellátásáig. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt irodahelyiségek kialakítására, felújítására a 2014. évi 
költségvetésében a Városháza felújítása, valamint az önkormányzati intézmények karbantartása, 
felújítása költségsoron lévő tételeket jelöli meg, azzal, hogy felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy 
a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ennek átvezetéséről gondoskodjon. 

 
3. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt irodahelyiségek felújítása, kialakítása érdekében – a 

műszaki állapotok rögzítését követően – szükség esetén (értékhatár elérése esetén; in house 
beszerzés esetét kivéve) közbeszerzési eljárás lefolytatására kéri fel a Közbeszerzési Bizottságot, 
egyben pedig Balassagyarmat város 2014. évi közbeszerzési tervét ezen építési beruházással 
kiegészíti. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az e határozatban foglaltak szerint 

egyeztető tárgyalások lefolytatására, a használati szerződés, az üzemeltetés feltételeinek szerződés 
keretében történő rendezésére. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. január 29. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
              dr. Varga Andrea jegyző 

 
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Képviselő-testülete 
egyhangú 12 igen szavazattal fogadta el a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy 
egy apró ajándékkal kedveskedjünk alelnök uraknak, képviselő uraknak és főjegyző úrnak ezen a napon, 
amely ajándék Balassagyarmat városáról újonnan kiadott Civitas Fortissima könyv, és kérem, vegyék át 
Balassagyarmat zászlóját. (Könyvek, illetve zászló átadása) 
 
Barna János alelnök: Tisztelt Képviselő-testület!  A Nógrád Megyei Önkormányzat nevében 
köszönetemet fejezem ki a városnak, a Testületnek, Polgármester úrnak, Alpolgármester úrnak a 
rendkívül korrekt és nagyvonalú tettért, ahogy ehhez az átköltözéshez hozzáálltak. .  
Ez egy nagyon fontos kérdés Balassagyarmat város életében. A 12 igen engem személyesen is 
megérintett, hogy pártoktól függetlenül, Fidesz, MSZP, DK, Jobbik egyetért. 
Én azt kívánom Önöknek, hogy legyen még sok ilyen ügy a jövőben, ahol pártoktól függetlenül, 
pártérdekeken felülemelkedve a város érdekében tudnak együtt dolgozni.  
A Nógrád Megyei Önkormányzat nevében ígérem, hogy korrekt partner leszünk Balassagyarmat 
városának. Köszönöm.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm alelnök úr. Én is hasonló korrektséget ígérhetek, természetesen 
csak akkor, ha a döntés Balassagyarmat város érdekeit nem sérti. Azt gondolom ez egy kiváló és 
tökéletes időzítés volt, jó munkát kívánok az Önkormányzatnak, valamint Hivatalának.  
 
2.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakóépületek 2015. évi felújítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2014.(X.30.)    h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú épületek 2015. évi felújítási tervének 

jóváhagyásáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre a felújítási tervét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
a.) Rákóczi u. 25-27. szám alatti épület tulajdonviszonyainak rendezésére és részleges felújítására 

12.000.000.- Ft-ot, 
b.) Zichy u. 2. szám alatti ingatlan homlokzat felújítására 2.500.000.- Ft-ot. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítsa a 

felújításokhoz szükséges előirányzatokat. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott 

„Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 
azonosítási számú pályázatban foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv 
szerződéses feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Lombos István: Kérdésem, hogy ennek a beruházásnak az ellenőrzése a  KEHI-hez fog tartozni? 
 
Oravecz István ügyvezető: Nincs a KEHI ebbe a projektbe bevonva, a Svájci Nagykövetség, illetve az 
NFI jogutódjaként a Szécsényi Programiroda szerepel benne. 
 
Lombos István: Köszönöm a választ.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2014.(X.30.)    h a t á r o z a t a 
a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat város és 

térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatban foglalt 
kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt tartalommal 
elfogadja a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat város 
és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatban foglalt 
kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását. 

 
2. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 4.4. pontjában foglalt jogkörében eljárva az 1. 

pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan a Bírálóbizottság tagjainak 
– Balassagyarmat Város Jegyzőjének 5.3. pontban megjelölt hatáskörére is figyelemmel – az alábbi 
személyeket jelöli ki: 

1. Dr. Varga Andrea 
2. Juhászné Gajzinger Ágnes 
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3. Magyaros Tamás 
4. Oravecz István 
5. Márkus Pál 

 
3. A Képviselő-testület az Ajánlati felhívás IV.2.1.) Értékelési szempontok pontjának 2. Fenntarthatósági 

projektterv minősége részszempont értékelését végző Szakértői bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket jelöli ki: 

1. Zábrádi József 
2. Bózvári József 
3. Roza Gábor 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Egyebek 
 
Szedlák Sándor: Internetadóval kapcsolatban lenne néhány gondolatom. Mindenki tisztában van azzal, 
miről van szó. A tények makacs dolgok. Csak egy számadatot szeretnék a Tisztelt Képviselő-testület 
figyelmébe ajánlani. Ha azt vesszük alapul, hogy 4.000.- Ft ma egy átlagos internet előfizetés, 3.150.- Ft + 
a 27 %-os Áfa, ami 850.- Ft. Ha figyelembe vesszük, hogy az elkövetkezendő időszakban döntés esetén 
700.- Ft lesz az adó, az az jelenti, hogy 1.550.- Ft, ami 49,2 %-os adót jelent. Azt gondolom, hogy ez 
minősíthetetlen. Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a Demokratikus Koalíció két vezetője, 
Dr. Egyed Ferdinánd és jómagam, levelet intéztünk Becsó Zsolt és Balla Mihály képviselő urakhoz, hogy 
lehetőség szerint ne szavazzák meg az internetadót.   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, bízza meg a város polgármesterét azzal, beszéljen Balla Mihály 
országgyűlési képviselő úrral, hogy lehetőség szerint ne szavazza meg az internetadót. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Természetesen képviselő úrnak szíve joga elmondani a véleményét, de 
úgy gondolom, ez a dolog nem tartozik ránk. Minket is érint, mint polgárokat, de mint döntéshozó szerv, 
mi itt helyi dolgokról döntünk. Természetesen továbbítjuk képviselő úr véleményét a mi képviselőnknek, 
de még el sincs fogadva ez a törvény. Azt gondolom meg kell a képviselő urat keresni személyesen, 
meggyőzni jó vagy rossz döntés az internetadó, ami ilyen nagy vihart kavart az országban.  
Képviselő úr hozzászólását rögzítettük és természetesen továbbítjuk. 
 
Napirend után: 
Medvácz Lajos polgármester: Tudatja a jelenlévőkkel, a város polgáraival, hogy Kalocsay Frigyes 
nyugalmazott gimnáziumi tanár 77 éves korában elhunyt. Évtizedeken át tanított a Szent-Györgyi Albert 
Gimnáziumban, illetve jogelőd iskolájában. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2013-ban „BALASSAGYARMATÉRT” emlékéremmel tüntette ki. Temetése 2014. november 03. napján 
13.00 órakor lesz. A Képviselő-testület 1 perces néma felállással adózik emlékének. 
 Ezek után a polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, illetve 
tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).  
 
A polgármester elköszön a Városi Televízió nézőitől, a képviselőknek megköszöni a munkát, és 14 óra 
55 perckor az ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 

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


