Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március
09-én 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, 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
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés
határozatképességét, a megválasztott 12 képviselőből 11 fő van jelen (Fazekas János igazoltan van
távol).
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e vélemény, javaslat.
Huszár Péter: Egyebekben lenne egy észrevételem.
Reznicsek Ferencné: Szintén egyebekben szeretnék szólni a fák nyesésével kapcsolatosan.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az „Egyebek” napirendi pont felvételére vonatkozó
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat
város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázathoz
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Egyebek
1.) Előterjesztés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott
„Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30
azonosítási számú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Hosszú ideje folyamatban van már ez a projekt, hiszen ez egy több szervezet által ellenőrzött beruházás.
A Széchenyi Programiroda és a Svájci nagykövetség mindenre nagyon odafigyelnek, megalapozott

döntéseket hoznak. Most az árfolyamkülönbség okán a többlettámogatáshoz járultak hozzá, ennek van
önerő része is, és le van írva, hogy az eljárás módja hogyan fog történni.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Lombos István: Balla Mihály országgyűlési képviselő úrral történt megbeszélésről tudhatnánk többet?
Milyen esélyeink vannak az önerő állam által történő biztosítására? Mit vállalt képviselő úr? Lehetőség
szerint szeretnénk erről több információt tudni.
Csach Gábor alpolgármester: Minimálisan ezt az önerőt kellene megszerezni kormányzati támogatásból.
Amikor gazdaságfejlesztési projektekhez szereztünk korábban külön támogatást, akkor azok is az év 2.
felében, illetve év végén valósultak meg. Várhatóan ez is egy későbbi időpontban fog teljesülni. Pont
azért, hogy az egyéb fejlesztési források ne kerüljenek veszélybe. Tavaly például a VGV
átköltöztetéséhez sikerült 50M forintos forrást találni. Jelenleg erre a támogatásra még nincs 100%-os
igérvény.
Huszár Péter: Az ivóvíz kutak tömedékelése is benne van az anyagban. Többször tárgyaltunk már arról,
hogy ezt meg kellene oldani. A kérdésem az lenne, hogy az a terület, ahol a kutak vannak, az a Vízműé
vagy az önkormányzaté? Korábban volt olyan elképzelés arról a területről, hogy el lenne árasztva vízzel,
és egy tavat alakítana ki a város.
Medvácz Lajos polgármester: Önkormányzati területről van szó. Az elképzelés az volt, hogy egy
árvízvédelmi tó lenne ott kialakítva. A KDV-KÖVIZIG gondolkodott ebben, hogy a 2014-2020 közötti
projektekhez belerakják. Nem tudom, hogy hol tartanak vele. Egyébként nagyon sok azon a részen a
magántulajdon. Ez a terület a kutak felett van, Őrhalom felé, és nem érintené a kutakat.
A kutak eltömedékelésére a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft volt felszólítva.
dr. Varga Andrea jegyző: A 030 hrsz-ú ingatlanon van az a terület. Ez a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által
régebben üzemeltetett ügyviteli épület, ahol most az ügyfélfogadás is történik. Ez nemcsak az
ügyfélfogadással érintett beépített területrész, hanem annál sokkal nagyobb. Az ingatlan nyilvántartás
szerint ez a terület 1/1 arányban az önkormányzat tulajdona.
Vannak olyan kutak is, melyek ezen a területen kívül találhatók. Ezeknél sok magántulajdon van. 20 kút
van, és ennek legalább egynegyede olyan részen van, mely magántulajdonosok által érintett. Ráadásul
azért is lassúbb ez az eljárás, mert számos olyan telek an, ahol tudjuk, hogy már nem él a tulajdonos,
viszont a hagyatéki eljárás nem lett lefolytatva. Illetve sok szlovák címet is találunk a tulajdoni lapok
között. Tehát ez egy meglehetősen hosszú folyamat lesz. De nem mi keressük fel a tulajdonosokat,
hanem a hatóság, aki arra kötelezi őket, hogy tömedékeljék el a kutakat.
Medvácz Lajos polgármester: Az ottani tulajdonosok között többen hasonló szándékkal kerestek meg
minket, hogy szeretnének halásztavat létrehozni. De ahogy jegyző asszony is elmondta, ott nagyon sok
tulajdonos van, így azok között nem egyszerű rendet tenni.
Egyébként 2 ilyen szakaszt terveznek az Ipolyra. Amennyiben a KDV-KÖVIZIG ezt felvállalná, akkor
lehetne ilyen víztározó. Az egyik itt, a másik pedig Ipolyvece és Drégelypalánk között lenne. Pont azért,
hogy felfogják az Ipoly szélsőséges vízhozamát.
Pulay László: Szerintem csak az ivóvízhálózat rendbetétele lenne a legfontosabb feladat ebben a
projektben. 7 éve húzzuk ezt a kérdést, és még mindig csak itt tartunk.
Nagyon jó, hogy 96%-os lesz összességében a támogatottság.
Csach Gábor alpolgármester: Amennyiben nem szerezzük meg az önrészt.
Pulay László: Viszont a plusz pénz felhasználásával - ami az árfolyamkülönbségből adódik, illetve
hozzájön még az önrész – már egy tetemesebb összeghez fogunk hozzájutni, és ezzel kapcsolatosan azt
javasolnám, hogy a vízhálózat és a tűzcsapok rendbetételére legyen fordítva. Jelenleg olyan gödrök
vannak a tűzcsapok környékén, hogy az borzasztó. Ezt a feladatot teljesítsük tisztességesen!
dr. Varga Andrea jegyző: A svájci fél általi előírás, hogy kifejezetten ugyanilyen célra lehet fordítani a

pénzt, tehát ugyanúgy ivóvízhálózat rekonstrukcióra kell felhasználni. Viszont a vége is kötött a
beruházásnak, jövő nyárig be kell fejezni. Úgy épül fel a mostani előterjesztés, hogy jelenleg mi van a
projektben, és ehhez kapunk még 317.736.667.- forintot, továbbá hozzájön még a vagy önkormányzati,
vagy más forrásból kiegészített önrész. A lényeg, hogy ugyanilyen célra fordítható ez többlettámogatás.
Olyan utcákat, területeket kell kiválasztani, ami valamilyen szinten a tervezésben előrehaladott állapotban
van, vagy amelyeknek a tervei gyorsan elkészíthetők. Az építési munkák kivitelezésének és a pénzügyi
elszámolásnak kell jövő nyárig befejeződni.
Lombos István: Ahhoz, hogy le tudjuk hívni a támogatási összeget, vállalnunk kell az önrészt. Ennek az
56M forintnak a sorsát meddig kell eldönteni? Balla Mihály képviselő úr mikor tud nekünk mondani
valamit? Mi várható ebben? Az egyéb fejlesztések önerejéből fogjuk ezt finanszírozni, vagy lesz erre
külön pénz, mint ahogy az már korábbi projektek – például déli elkerülő út - esetében is előfordult?
Meddig kell ebben nyilatkozni? Vagy most csak arról nyilatkozunk, hogy az 56M forint önrészt bevállaljuk,
és az ehhez szükséges forrást megpróbáljuk Balla Mihály képviselő úron keresztül megszerezni, annak
érdekében, hogy ne kerüljön az önkormányzatnak ez pénzbe?
Medvácz Lajos polgármester: Mindent megteszünk azért, hogy sikerüljön megszerezni ezt a pénzt.
Csach Gábor alpolgármester: Az a 3 tétel, ami fel van sorolva, az a jelenlegi költségvetésben benne van,
110M forintot jelent. Ebből kell összeszedni a következő költségvetés módosításig 56M forintot. Mivel a
teljes projekt az idén nem kerül finanszírozásra, ezért az idei költségvetési évben ezt csak költségvetés
technikailag kell biztosítani.
Jó hír, hogy az uszodánál az állam nem fog önerőt kérni az önkormányzatoktól. Így az Ifjúsági- és
Sportcentrum tekintetében, ahol beterveztünk egy bizonyos volumenű önerőt a megvalósításhoz, nem
lesz szükség rá. Tehát, ha valamely oknál fogva nem sikerül ehhez forrást találni, akkor is meg van ennek
a projektnek a finanszírozása.
Lombos István: Az uszodáról tudhatnánk több információt?
Csach Gábor alpolgármester: Sikerült elérni a 23 önkormányzatnak, hogy az előzetesen ismert terveknél
lényegesen jobb minőségű komplexumok épüljenek fel. Tehát most már egy komolyabb, gyermekuszoda
résszel, sportpályákkal, szaunával ellátott uszoda van tervbe véve. Egy drágább technológiával készült
szerkezettel oldanák meg ezt a 2 funkciót. Amikor itt volt Kiss Norbert államtitkár úr, elmondta, hogy a
legelső tervek nettó 150M forintos beruházásról szóltak, ellenben a mostani nettó 250-290M forintról.
Érzékelhető a különbség. Mi kifejezetten örülünk ennek. Egyébként ennek az épületnek az engedélyezési
tervei folyamatban vannak.
Lombos István: Mégis mikorra várhatók a tervek?
Csach Gábor alpolgármester: Ez közbeszerzés köteles volumen. Ennél az összegnél nyílt eljárást kell
lefolytatni, ami 2 hónappal meghosszabbítja az eljárást. Úgy gondolom, hogy nyáron elkezdődhet majd a
projekt.
Medvácz Lajos polgármester: Bízunk benne, hogy ez így is lesz.
A polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2015.(III.09.) határozata
a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat város és
térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázathoz
kapcsolódó döntések meghozataláról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Svájci – Magyar
Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat város és térsége
ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatához megítélt
317.736.667,- Ft összegű többlettámogatást a pályázat céljainak megvalósítása valamint többletterületek bevonása érdekében, melynek felhasználásához 56.071.177,- Ft önerőt biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor az 1. pontban megjelölt önerő fedezetéről az alábbi költségsorok terhére
gondoskodjon (Nyírjesi vízrendszer felújítás, Ivóvízkutak tömedékelése, Ipolyparti rekreációs és
sportcentrum kialakítása)
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Balla Mihály országgyűlési képviselő
bevonásával kezdjen tárgyalásokat az 1. pontban megjelölt önerő egyéb forrásból történő
finanszírozása érdekében.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a többlettámogatás felhasználásához szükséges
előkészítő intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
15.) Egyebek
Huszár Péter: Elkészült a főtér, és a Raiffeisen Bank mögötti parkoló is. Ez által rengeteg autó elfér, sok
parkolóhely van. Pont ezért nem értem, hogy mi indokolja azt, hogy a Vármegye háza és a Pékség előtt
megállnak autóval. Vannak olyan szankciók, amivel ezt meg tudjuk akadályozni? Felháborító, hogy nem
tudunk rendet tartani.
Csach Gábor alpolgármester: Rendőrségnek kell lépni ez ügyben.
Medvácz Lajos polgármester: Folyamatosan büntetnek a közterület felügyelők. Sajnos polgártársainkat
nem érdekli ez a dolog, össze-vissza állnak meg az autókkal. Többféle módszerrel próbálunk védekezni
ez ellen. Egyébként folyamatosan bejönnek a kamionok is a városba. Nem értem ezt sem. Több tábla
jelzi, hogy nem lehet ide behajtani, ennek ellenére végigjönnek a főtéren.
Reznicsek Ferencné: Nekem olyan problémám van, hogy a körzetemben sok olyan fa van, ami belóg
teljesen a járdára, és nem lehet rendesen közlekedni. El kellene menni, és le kellene metszeni őket.
Csach Gábor alpolgármester: Össze kellene írni az utcákat.
Medvácz Lajos polgármester: Folyamatosan vágják a fákat, de nagy a város területe, ezért kis türelmet
kérünk. Annyit kérek a képviselőktől, hogy írásban adják le igényüket arra vonatkozóan, hogy mely
utcában vannak problémák.
Reznicsek Ferencné: A másik dolog, hogy a szökőkút tele van szeméttel. Le kellene takarni télen.
Annyira csúnya látvány.
Lombos István: A Raiffeisen Bank mögötti parkoló be- és kihajtásának körülményeit mikor tervezi az
önkormányzat rendezni? Ezt ki szabályozza?
Csach Gábor alpolgármester: 2 tábla beszerzése van folyamatban.
Lombos István: Az út minőségéről van szó. Ha megint kipótoljuk a lukakat, akkor félévenként tele lesz
kátyúval. Szerintem az út mentén lévő parkolási lehetőséget meg kellene szüntetni, és akár kétirányú is
lehetne az a szakasz, hogy ki-be járhassanak autóval. Az épület melletti kis járdát meg kellene szüntetni.

Egy másik dolog, hogy ha rovásírással kiírjuk a város 2 szélére, hogy Balassagyarmat, akkor szerintem
nem ártana kiírni angolul és németül sem, hogy „Üdvözöljük Balassagyarmaton”.
Csach Gábor alpolgármester: A rovásírás magánkezdeményezés volt.
Medvácz Lajos polgármester: Ezt valóban balassagyarmati polgárok kezdeményezték.
A polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést bezárja.

K.m.f.
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jegyző

