
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március  
                26-án 13.00 órától tartott rendes üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas 

János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Siket Béla, 
Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Varga Andrea jegyző 
 Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 Mega György osztályvezető 
 Szikora Péter vezető tanácsos 
 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a hivatal dolgozóit, az 
intézményvezetőket és a városi televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, a 
megválasztott 12 képviselőből 11 fő van jelen (Dobrocsi Lénárd késését előre jelezte). 
A napirendre vonatkozóan a meghívóban szereplő 22. napirendi pont levételére teszek javaslatot, és 
javasolnám napirendre venni a 13/2015.(I.30.) határozat módosításáról, a szociális szakosított ellátást és 
a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 
támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról, továbbá az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos 
ösztöndíj támogatásról szóló 12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztéseket. 
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e vélemény, javaslat. 
 
Szedlák Sándor: Egyebekben szeretnék kérdést intézni polgármester úrhoz a Szervezeti és Működési 
Szabályzattal összefüggésben. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja a 22. napirendi pont 
levételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a 13/2015 (I.30.) határozat módosítására” című 
napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek 
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló 
pályázat benyújtására” című napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos 
ösztöndíj támogatásról szóló 12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pont 



felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „Egyebek” napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosításokkal együtt, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A szavazást követően Dobrocsi Lénárd képviselő megérkezik az ülésre. 
     
A mai ülés napirendje a következő: 
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Csík Csaba megbízott kapitányságvezető 
 

2.) Előterjesztés a közterület-felügyelet és a mezőőri őrszolgálat 2014. évi beszámolójának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.)  
a) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosítására 
b) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Cserhát Mentőkutyás Egyesület részére földterület biztosítására a Balassagyarmat 
376/4 hrsz-ú ingatlanon 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Török Ignác utca mellett kialakított építési telkek értékesítésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti lakás jogviszonyának 
rendezésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. fsz. 2. ajtószám alatti lakás használati 
jogviszonyának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  
 

11.) Előterjesztés tér elnevezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 
Szakmai Programjának módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
13.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezelésére vonatkozó közszolgáltatás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Előterjesztés köznevelési feladatokat ellátó intézmények működtetéséről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
16.) Előterjesztés a Balassagyarmati Dalegylettel megkötendő közművelődési megállapodás 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
17.) Előterjesztés támogatás biztosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

18.) Előterjesztés Hősök temetőjének felújítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
19.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására elnevezésű pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
20.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes puszta, 5193 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

21.) Előterjesztés a fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
22.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014-2019 évi ciklusra vonatkozó 

gazdasági programjának elfogadására     
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

     
23.) Előterjesztés a 13/2015 (I.30.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
24.) Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
25.) Előterjesztés az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról szóló 

12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
26.) 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: 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dr. Horváth Sándor urat, 



háziorvosunkat. Hadd mondjak egy pár szót doktor úr munkásságáról. 
Ismerteti életpályáját. Most elérkezett a nyugdíjba vonulás időszaka. Én azt kívánom, hogy nagyon sokáig 
őrizze meg az egészségét, erejét és további szép éveket! Köszönjük eddigi munkáját! 
Engedje meg, hogy egy kis ajándékkal kedveskedjünk önnek! 
 
Ezt követően Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, és dr. Varga Andrea 
jegyző asszony átadják az ajándékot Dr. Horváth Sándor úrnak. 
 
Horváth Sándor: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit! Köszönöm, hogy ilyen körben is méltatta 
polgármester úr az eddigi pályafutásomat, ami gyakorlatilag a 40 évet is meghaladta.  Valóban az életem 
nagy szenvedélye a gyógyítás mellett az oktatás volt még. Ez kitöltette a szabadidőmet, emellett a sport is 
meghatározó volt életemben. Most a munkától, a hivatásomtól köszönök el. A sport megmarad, az oktatás 
pedig egy életen át tart, hiszen mindig oktatunk valakit.  
Azt kívánom itt mindenkinek, hogy jó erőben, egészségben folytassa munkáját, szorgalmasan a város 
javára. Én próbáltam a város egy részének polgárait karban tartani. Remélem, hogy kevés rosszat és 
inkább a jobbat hallották rólam. Bízom abban, hogy egészségben töltöm el a következő éveket. szeretnék 
sokáig élni. Köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem ezen a méltatáson. 
 
Medvácz Lajos polgármester. Köszönjük szépen! 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
eseményeit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról. 
 
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Csík Csaba megbízott kapitányságvezető 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Ferencsik Raymond alezredes urat, a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság vezető helyettesét, és Csík Csaba alezredes urat, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság 
megbízott vezetőjét. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés? 
 
Csík Csaba: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy röviden 
bemutatkozzam, és szeretnék rövid tájékoztatást adni önöknek arról, hogy hogyan képzelem el a jövőbeni 
terveinket.  
1990-ben végeztem a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, határőr parancsnoki szakon. Akkor kerültem a 
balassagyarmati, akkor még határőr kerület, majd később határőr igazgatóság állományába. Különböző 
beosztásokban teljesítettem szolgálatot a határőrségnél. A rendőrség és határőrség integrációját 
követően 1 évig a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bevetési osztályát, majd 2009. január 1-től 2015. 
március 10-ig a közrendvédelemi és határrendészeti osztályt vezettem. És most március 11-től bízott meg 
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Balassagyarmati Rendőrkapitányság vezetésével. 
Én a legfontosabb célnak azt tűztem ki, hogy az elért eredményeket kell megtartani. Szeretném 
tájékoztatni önöket, hogy az országos rendőrfőkapitány úr 2015. június 30-ig meghosszabbította az 
úgynevezett 19/24-es projektet, mely a közterületi szolgálat emelését és a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének javítását szolgálja. Az én elgondolásom szerint szükséges egyfajta intézkedési 
kultúraváltás megteremtése a térségben, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül bírságolni, büntetni kell. 
Eddig sem tette ezt a rendőrség. Azokban az esetekben, amikor a jogszabály lehetőséget ad, élhetnek és 
élni is fognak a kollégáim a figyelmeztetés adta lehetőségekkel. De ez nyilván a jogkövető 
állampolgárokra vonatkozik. Szeretném azt, hogy a bűncselekményt elkövető személyekkel szemben a 
törvény adta lehetőség teljes szigorával tudjunk fellépni, Mindenképp a terveink közt szerepel, hogy 
széles körben bevonjuk a napi szolgálatok teljesítésébe a polgárőrséget, az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó szervezetek képviselőit, és a civil szervezeteket. 
Napi jelleggel továbbra is kérjük a készenléti rendőrség erőinek segítségét. Mint önök azt már 
tapasztalhatták, térségünkben lovas járőrök, kutyás járőrök is szolgálatot látnak el.  
Annyit kérnék önöktől, hogy az információk jussanak el hozzánk, és ígérem, hogy reagálni fogunk ezekre. 
Röviden ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen! 



 
Ferencsik Raymond: Először is szeretném megköszönni a meghívást. Örülök, hogy ismét hazajöhettem, 
hiszen Balassagyarmat a 2. hazám.  
A mai beszámoló lényege a Balassagyarmati Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről való 
számadás. Én a főkapitányság vezetése nevében azt tudom elmondani, hogy a Balassagyarmati 
Rendőrkapitányság 2014-ben megfelelően teljesítette a részére meghatározott feladatokat, annak az 
elvárásnak megfelelően, amit a megyei főkapitányság vagy az országos rendőr főkapitányság határozott 
meg. Így biztosítani tudom polgármester urat és a képviselő-testületet arról, hogy a rendőrkapitányság 
jelenlegi vezetése és személyi állománya a 2015. évre kitűzött feladatokat maradéktalanul teljesíteni 
fogja, képes lesz rá. Köszönöm szépen!  
 
Fazekas János: A beszámoló kapcsán örömteli hírként konstatáltam, hogy a bűnüldözés, bűnmegelőzés 
és a közbiztonság tekintetében jelentős visszaesések mutathatók ki a statisztikai adatokból a 2013. évhez 
képest. Mindemellett örömmel üdvözlöm azt a rendőrségi magatartást, amely a közterületen tartózkodó 
rendőrök számában jelentkezett, hiszen észrevehető, hogy növekedett a számuk, és ez a lakosságra 
nézve is örömteli. Rendőrkapitány úr említette, hogy ez a fajta rendőri szolgálat 2015. június 30-ig van. 
Azt követően mi lesz? Nem lehet ezt egyfajta státusz alapján végezni, akként, hogy ez egyfajta folyamat 
legyen, és ne legyen határidőhöz kötve? 
Nyilván tudjuk, hogy a rendőrség egy zárt szervezet, és vannak dolgok, melyek nem szivárognak ki. 
Tudjuk, hogy új rendőrkapitányunk van, és az előzőt más feladatokkal bízták meg. Arra lennék kíváncsi – 
amennyiben ez publikus -, hogy a leváltásnak mi volt az oka? Illetve e tekintetben azt szeretném még 
megkérdezni, hogy a személybeli változások jelenetnek olyan típusú átalakulást, amit esetleg mi is 
érzékelhetünk?  
Az anyag tartalmazza azt is, hogy különböző rendezvények védelmét is ellátta a rendőrség. Én a 
balassagyarmati sörfesztivált szervezem immáron ebben az esztendőben 19. alkalommal. Csak egy kis 
pontosítást tennék, minden bizonyára elírás történt az anyagban, mert a beszámolóban úgy szerepel, 
hogy 2014-ben a 17. volt, ami egyébként a 18. volt. Köszönöm! 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Tisztelettel üdvözlöm önöket! 
Először egy apró személyes köszönetet szeretnék tolmácsolni a túránk vonatkozásában. Minden évben, 
idén már 5. alkalommal teljesen korrektül és segítőkészen támogatták a rendezvény lebonyolítását. 
Köszönjük! 
Én is a személyi csere kapcsán érdeklődnék. Van-e konkrét oka, hogy miért történt? Hozzám eljutott 
olyan információ, hogy a bűnügyi osztály nem a legjobban teljesített.  
A beszámolóban lehetett olvasni, hogy a balassagyarmati állomány jelentős része 30 év alatti. Az évekkel 
ezelőtti átalakításnál volt szó arról, hogy több határőr Balassagyarmaton majd tud szolgálatot teljesíteni, 
Rendőrkapitány úrtól kérdezném, mivel ön is határőr volt régen, hogy mi az oka, hogy a régebbi határőr 
állományból keveset lehet már az utcán látni. A különböző leszerelések játszanak ebben szerepet? Önnek 
van-e arra kompetenciája, hogy az anno jól kiképzett, és a környéket, várost ismerő határőr állományból 
visszacsábítsanak a jelenlegi állományba? 
A beszámolóban a garázdaság kapcsán emelkedés látszódik, itt mintegy 35%-os növekedés volt. Itt le is 
van írva, hogy ez főként az utcán szolgálatot teljesítő rendőrök lévén akadályozható meg. Sok szó esett 
arról, főként a menekült szálló kapcsán, hogy plusz erőket kapott a gyarmati állomány. Ez mennyire 
teljesült? Mert ebből az adatból nem annyira látszik.  
A migráció kérdésében látszik, hogy a rendőrség egész állománya országosan foglalkozni kell a migráció 
kérdésével. Kérdésem lenne, hogy a balassagyarmati kapitányság vezet-e arról valamilyen statisztikát, 
hogy mennyi a külföldi bűnelkövető. A város lakossága felé ez visszajelző szám lehetne. Mert ebben a 
beszámolóban magáról a szállóról, illetve a szálló lakói által elkövetett, vagy el nem követet esetekről nem 
nagyon esett szó.  
Írja a beszámoló, hogy folyamatosan elemzik a különböző történéseket. Rálátnak arra, hogy mik azok a 
gócpontok, ahol több bűncselekmény történik. Kapitány úrnak, vagy a megyei vezetésnek van-e arra 
lehetősége, hogy belügyi, vagy egyéb forrásból térfigyelő rendszerekre pénzt szerezzenek. Vagy tudják-e 
ezt javasolni esetleg fölfelé? 
Egy aktuális téma kapcsán szeretnék kérdezni. Többünket kerestek meg, hogy a buszmegálló környékén 
ipolyszögi fiatalok, akik nem tudják a különböző normákat betartani, elég komoly gondot okoznak. Én is 
beszéltem olyan édesanyával, aki érintett, de feljelentést nem mer tenni, mert azzal kapcsolatban is 



megfenyegették. Ha jók az információim, akkor a héten, ezzel kapcsolatban érkezett feljelentés. Ezzel 
kapcsolatban mik a lehetséges megoldási javaslatok? Egyébként a rendőrség állománya már 
valamennyire tapasztalható a buszmegállóban is, a délutáni időszakban.  
 
Ferencsik Raymond: Mindkét képviselő úr részéről felvetődött egy azonos kérdés a kapitányságvezető 
személyében történt változás kapcsán. A korábbi kapitányságvezető úrnak a vezetői visszavonásáról a 
főkapitány úr döntött. Az, hogy ennek mi volt az oka, abban nem vagyok kompetens, és nem feltétlenül a 
nyilvánosságra tartozó dolog. Ezt főkapitány úr tudja, és ő hivatott erre választ adni. Arra vonatkozóan, 
hogy kihatással volt-e a bűnügyi osztály tevékenysége a kapitányságvezető felmentésére, szintén nem 
tudom, hogy honnan vett információ. A beszámolóban rögzítve vannak azok a statisztikai és egyéb 
adatok, melyek az ellenkezőjét hivatottak magyarázni. Szerintem ez nem a témához kapcsolódó kérdés. 
 
Csík Csaba: A június 30. utáni közterületi jelenlét kapcsán szeretném elmondani, hogy a jelenlegi 
program is úgy indult tavaly, hogy idén február 28-ig tart, majd a lakosságtól visszaérkezett pozitív 
vélemények, jelzések alapján meghosszabbításra került. Tehát én úgy gondolom, ez a program sikerre 
van ítélve. Biztos vagyok abban, hogy tovább fog folytatódni, ez az én egyéni szakmai meggyőződésem. 
Amennyiben valamilyen oknál fogva mégsem, úgy a lakosság nem fogja érezni a közterületi jelenlét 
csökkenését. 
Arról, hogy fiatal az állomány többször lehet hallani. Azt gondolom, hogy a fiatal állományban a kor 
szerinti fiatalság sok esetben előny. Ezt ki kell használni. Megvan az a szükséges parancsnoki állomány, 
aki tudja vezetni, irányítani és szükség esetén felkészíteni az állományt. Én inkább előnyként 
fogalmaznám meg bizonyos esetekben, hogy fiatal az állomány. 
A volt határőrök helyzetéről, visszacsábításáról mondanék pár dolgot. Igen, én is határőr voltam. A 
határőrség, mint olyan szervezet, megszűnt, a feladatrendszere pedig átkerült. Az országban a belső 
határokon is van határrendészeti tevékenység, vannak határrendészettel kapcsolatos feladatok, nekünk is 
vannak határrendészeti feladataink. Ez egy külön szolgálati ág, és külön speciális ismeretekkel 
rendelkező kollegák dolgoznak ezeken a szakterületeken. Az, hogy többen elmentek, nem szervezeti 
problémák miatt voltak, hanem egyéni érdekek álltak ezek mögött. Akik úgy gondolták, hogy más 
kapitányságon jobban tudnak érvényesülni. Tehát nem mondhatnám azt, hogy a volt határőrök 
elvándoroltak a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományából.  
Garázdaság: a közterületen elkövetett bűncselekményeket úgy tudjuk leginkább megelőzni, hogy a 
közterületi jelenlétet növeljük. Nem feltétlenül a rendőrség állományára gondolok itt. Jegyző asszonnyal 
egyeztettünk már a közterület felügyelőkkel való közös szolgálatokról. De ide értem a polgárőrséget is. 
Meggyőződésem és szakmai hitem, hogy ahol egyenruhás, szolgálatot teljesítő ember van az utcán, ott 
kevesebb esetben fordul elő, hogy valamilyen bűncselekményt követnek el. Óriási jelentősége van a 
közterületi jelenlétnek. 
Migrációval kapcsolatban a médiában lehetett látni, hogy micsoda nyomás nehezedik Magyarország külső 
határára. A migráció kezelése nem az ott lévő 2-3 rendőr főkapitányság feladata, hanem országos feladat. 
Ebben, mi is kivettük részünket. Úgy tűnik, hogy ez a nyomás valamilyen szinten enyhült napjainkra. 
A közösségi szállás kapcsán azt gondolom, hogy a város életében inkriminált. A bűncselekmények 
elkövetése tekintetében nincs meghatározó hatása. Meg vannak azok a programok, amivel a közösségi 
szálláson dolgozó BÁH-os kollégák kezelni tudják, és tájékoztatni az ott élő külföldieket. A másik lényeges 
dolog, hogy 2 hónapra lecsökkent az az időszak, amit itt töltenek, tehát rövid az az idő, amikor nagyobb 
problémát tudnának okozni. Egyébként a közösségi szállás állománya kapcsán már a tavalyi évben 
született olyan intézkedés, hogy a balassagyarmati rendőrkapitányság kijelölt állománya, folyamatosan, 
és szeretném hangsúlyozni, hogy gyalogosan mozgó őri szolgálatot lát el. Szeretnénk megerősíteni 
ezeket a járőröket, most van folyamatban egy járőr kutyavezető kiképzése, felkészítése. 
A térfigyelő rendszer alkalmazását támogatjuk. Több településen van ilyen, szakmailag mi hozzá tudjuk 
tenni a véleményünket, hogy szerintünk hol lenne indokolt. Azt szeretném kérni a tisztelt Képviselő-
testülettől, hogy ha ilyen irányban gondolkodnak, akkor van most már olyan technikai lehetőség, hogy a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenység irányítási központjában elhelyeznek egy olyan 
eszközt, amivel az ott szolgálatot teljesítő rendőr kolléga tudja mozgatni, fókuszálni azt a kamerát, mely ki 
van helyezve. Ha eljutunk arra a szintre, hogy térfigyelő kamerákat alkalmazunk, akkor ez mindenképp 
indokolt lenne. Természetesen a rendőrség ezt szakmailag támogatja, és szakértelmét is hozzá fogja 
tenni. 
Buszmegállóban történt incidensek: Igen, ismert előttünk a buszmegálló térségének kérdése. Én ezt 



kiegészíteném a Tesco-val is. Nem titok ez, a napokban őrizetbe vételre került ott sor. A jogellenes 
bűncselekményt elkövetőkkel szemben a törvény szigorával, nagyon keményen fogunk fellépni. Kérném a 
lakosságtól, hogy merjenek feljelentést tenni. Mert ha nem tesznek feljelentést, akkor az elkövetőknek 
esélyük van arra, hogy megússzák azt, amit elkövettek. Amennyiben feljelentést tesznek, akkor nekünk 
sokkal nagyobb az esélyünk, hogy a kollégáim által felderítésre kerülnek a bűnelkövetők, és megkapják a 
méltó büntetésüket. 
Köszönöm szépen! 
 
Pulay László: Képviselőtársam gondolatát azzal folytatnám, hogy valóban a városban nagyon sokan arról 
beszélnek, hogy mi volt ez a csere, miért történt. 
Az eredmények becsülendők, szépek és ez a százalékos csökkenés, amit a beszámoló mutat, komoly 
munka eredménye. Viszont amit javasolnék, hogy a nyomozati munkát is erősíteni kell, mert itt mintha 
kicsit gyengébb lenne a teljesítmény. Ráférne az eredményekre. 
Amit még mondani szeretnék, az a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. Itt van a szezon, indulnak a 
kerékpárosok. Azért hoztam ezt fel, mert pont tegnap előtt este, egy kivilágítatlan kerékpáros közlekedett, 
és ez nagyon veszélyes, főleg akkor, ha szemből elvakít valakit egy másik gépjármű, nem veszi észre a 
kerékpárost.  
Még egy téma, amit említenék, ez a kerékpáros közlekedés a járdán. Én azt mondom, hogy inkább ott 
közlekedjenek a kerékpárosok, főleg a főúton és a forgalmasabb utakon, mert az ide-oda billegő 
kerékpáros nagyon veszélyesek önmagára és a járművezetőkre is. A járdán viszont tartsák be azt a 
szabályt, hogy a gyalogosoké az elsőbbség. Ez lenne a kérésem. 
Én ehhez a munkához további sok sikert kívánok! 
 
Szedlák Sándor: A bizottsági ülésen is elmondtam, és itt is szeretném megerősíteni azt a véleményünket, 
hogy mi a Balassagyarmati Rendőrkapitányság munkáját jónak értékeljük, és továbbra is támogatjuk őket. 
Én városi képviselő vagyok, emellett egy politikai szervezet vezetője is. El kell, hogy mondjam, hogy 
2014-ben rengeteg olyan rendezvényünk volt, amelyen kértük a rendőrkapitányság közreműködését, 
segítségét, támogatását, és minden esetben rendkívül korrekt és szakszerű intézkedést tapasztaltunk. Én 
ezért köszönetemet fejezem ki a városi rendőrkapitányság vezetőjének és munkatársainak is, és az 
elkövetkezendő időszak munkájához is sok sikert kívánok! 
 
Csík Csaba: Köszönjük szépen a gratulációkat és a köszönetet a végzett tevékenységért! Tolmácsolni 
fogom ezeket a Balassagyarmati Rendőrkapitányság állományának.   
Kerékpárosok, gyalogosok: Épp a mai napon volt egy vezetői értekezlet, ahol ezt a témát megtárgyaltuk. 
Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a legveszélyeztetettebb közlekedőkről van szó, mert 
azon kívül, hogy nem sok minden védi őket, ha balesetet szenvednek, akkor jelentősebb a sérülésük. 
Ezért is kérném azt a gépjárművel közlekedőktől, hogy figyeljünk a gyalogosokra, kerékpárosokra, 
vigyázzunk rájuk. Viszont a kerékpárosok irányába az lenne a kérésem, hogy a megkülönböztető 
mellényt, illetve a kerékpár kötelező tartozékait helyezzék el a kerékpáron, mert ezek hiánya 
balesetveszélyes helyzetet tud előidézni. Ebben természetesen a kollégáim minden segítséget 
megadnak. 
Bűncselekmények csökkenése: Igen, az utóbbi 10 évet vizsgálva a 2014. év volt az, amikor a 
legkevesebb bűncselekmény történt a Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén. A 
rendőrkapitányság teljes állománya, bevonva az együttműködő szerveket, azért fog dolgozni, hogy 
lehetőség szerint ez a szám stagnáljon, vagy, ha úgy alakul, csökkenjen.  
Köszönöm! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Én is hadd köszönjem meg mind a megyei, mind a városi kapitányságnak 
a munkáját. Azt gondolom, hogy az írásos anyag és a hozzászólások is azt mutatják, hogy jó sikerült év 
volt 2014. Remélem, hogy 1 év múlva hasonlóan fogunk itt ülni, és gratulálhatunk a rendőrség 
munkájához. 
Mindenki tudja, hogy problémák vannak, voltak és lesznek is. Ezeket meg kell oldani. Azért is van a 
rendőrség, hogy ezeket a problémákat megoldják. Az önkormányzat és a városi kapitányság, sőt a 
megyei kapitányság között mindig jó volt a kapcsolat. Folyamatosan zajlanak egyeztetések, és fórumok is 
vannak, ahol részt veszünk, megtárgyalunk dolgokat. Azt gondolom, hogy ez munkánkat segíti. Azt 
kívánom, hogy minél kevesebb problémájuk legyen, inkább csak legyenek készenlétben, mert akkor az 



azt jelenti, hogy rend és fegyelem van a városban. Biztos vagyok abban, hogy mindent meg fognak tenni 
ennek érdekében. Még egyszer köszönöm a munkájukat, további sok sikert kívánok hozzá! 
 
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2015.(III.26.) 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. 
 
2.) Előterjesztés a közterület-felügyelet és a mezőőri őrszolgálat 2014. évi beszámolójának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

    
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van kiegészítés, kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Dobrocsi Lénárd: Anno az én ötletemre lett megszavazva ez a beszámoló. A beszámolóból nem találtam 
arról adatot, hogy Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc vonatkozásában mekkora az a terület, amin a 
mezőőrnek és a közterület felügyelőknek dolgozni kell? 
 
Nagy József: A terület nagyságát négyzetméter pontosságra nem tudjuk, de Balassagyarmat, Ipolyszög 
és Patvarc közigazgatási területén látjuk el a szolgálatot a mezőőrrel együtt. 
 
Filip László: Balassagyarmat közigazgatási területe 1400 hektár, ez az Ipolypart - Kincsem puszta- 
Szügynél, a gyakorló tér – a patvarci szőlők eleje - reptér területére terjed ki. 
 
Dobrocsi Lénárd: Kivehető a beszámolóból illetve a törvényi háttérből is, hogy sajnos, hogy a város 
határában elég sok az illegális szemétlerakat. Amikor felfedezik ezeket, akkor milyen eljárási rendet 
alkalmaznak? Mert a beszámolóban az olvasható, hogy például az illegális hulladék lerakással 
kapcsolatban egyetlen tettenérés volt.  
Azért kezdeményeztem, hogy ez a beszámoló elkészüljön, hogy az önök munkáját átlássuk, és ha 
esetlegesen megerősítésre van szükség, akkor az itt a Képviselő-testület előtt tisztázásra kerüljön. 
Lehetséges, hogy a külterület nem olyan hatalmas, viszont a lakosságszám egy kisebb településhez 
képest nagyobb. A nagyobb létszám vonzza magával azt is, hogy adott esetben több ilyen elkövető is 
lehet. Mert ha végigmegyünk például a Patvarci úttól egészen Kóvárig, vagy az Ipoly holtágig, akkor 
mindenhol rengeteg ilyen illegális szemetet találunk. Ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy milyen eljárási 
rendet alkalmaznak, és hogy, az időbeosztásuk hogyan néz ki? Alkalmanként az akár éjszakai vagy több 
napos szolgálat ebben szerepet játszik-e?  
Bár nem egyszerű a tettenérés, de az ott található nyomokból azért lehetséges, hogy eredményt lehet 
elérni. Ez lenne a legfőbb kérdésem, mert ha az ember körbejár a város környékén, akkor förtelmes 
állapotokat találhat sajnos. Pont a novemberi közmeghallgatáson lett említve, hogy ezeknek a 
felszámolása nagyjából 5M forintjában van a városnak, valamint a beszámolóból az is kivehető, hogy több 
mint 5M forint az „önök költsége” is. Ehhez viszonyítva a beszámolóban 600e forint a bírságolások száma. 
Nem tudom, hogy ez csak a közterület felügyelőkre vonatkozott, vagy mind a hármukéra. Mert az viszont 
elég kevésnek tűnik. Illetve annak csak a fele lett behajtva. 
 
Orosz Kornél: Illegális hulladék ügyében szeretném leszögezni, hogy ha a közterület felügyelet vagy a 
mezőőr illegális hulladékot talál, vagy bejelentésre illegális hulladék ügyében járunk el, minden esetben 
eljárunk, főleg akkor, ha valamilyen nyomra bukkanunk- ez lehet egy levél, vagy hivatalos irat -  
megkeressük az adott címet. Azért tudni kell, hogy e tekintetben az elkövetők egyre kifinomultabbak. Nem 



könnyű dolog ilyen esetekben az elkövetőre vagy a hulladék gazdájára rábizonyítani a cselekmény 
elkövetését. De mi minden eseten megpróbáljuk ezt kideríteni.  
A hivatali ügyrendről el kell mondanom, hogy alapjába véve a hivatal által megszabott hivatali 
munkaidőben dolgozunk, ez 8-4-ig, szerdán 8-5-ig, pénteken 8-13.45--ig tart. Illetve a rendőrséggel 
közösen hétvégi szolgálatokon veszünk részt, ez általában az éjszakai órákban történik. Emellett hét 
közben a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött szerződés alapján, hetente egyszer a 
rendőrség gyalogos járőrével közös szolgálat ellátására kerül sor a belváros részben. 
 
Nagy József: Még annyit tennék hozzá az illegális hulladék elhelyezésével kapcsolatban, hogy a 
megelőzés kapcsán hosszú évek tapasztalata alapján a hulladék szállítási szerződések meglétének 
ellenőrzésére fektetjük a hangsúlyt. Ez sokkal hatékonyabb, mint amikor megpróbálunk valakit tetten érni. 
Mivel ketten dolgozunk, ezért nem lehetünk ott Balassagyarmat egész közigazgatási területén. Sok 
esetben a megelőzésre fektetjük a hangsúlyt, és ez nem mutatható ki a helyszíni bírságolási 
statisztikában. Több ilyen eset is van, de a beszámolóból ez egyértelműen kiderül. Például a közterület 
használati engedélyeknél is arra törekszünk, hogy mielőtt lejár a közterület foglalási engedély, vagy 
használati engedély, vagy a bérleti szerződés, akkor odamegyünk és felszólítjuk a tulajdonost. 
Mi is azt az elvet próbáljuk követni, amit rendőrkapitány úr sugallt, hogy nem a pénz behajtásról és a 
bírságolásról szól a történet, hanem az állampolgárokkal, kereskedőkkel, üzlet bérlőkkel történő 
együttműködésről. A bérlők is szívesebben veszik, ha szólunk, hogy lejár az engedély, minthogy 
megbírságolnánk. Ezt viszont nem tudjuk statisztikailag mérni, csak a felszólításokban. 
A szolgálati beosztás kapcsán, ha olyan esemény van, akkor került már sor hétvégi szolgálat 
elrendelésére, amikor például a Gösser éttermet jelentették be. Ennél a hivatal által vásárolt hangmérő 
eszközökkel méréseket végeztünk, és megtettük a megfelelő intézkedést. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Azt tudni kell, hogy a közterület felügyelőink és a mezőőreink csak az 
önkormányzati területek tekintetében kompetensek, tehát magánterületre nem léphetnek be. Van 
lehetőség a mezőőrnek a földtulajdonosokkal együttműködési megállapodást kötni, hogy adott esetben a 
finanszírozást ezzel is lehessen javítani. Nyilván 1 ember nem tud ekkor területet bejárni. Nagyjából az az 
önkormányzati külterület, ami érinti a mezőőr tevékenységét, az 60-70 hektár. Ezt onnan lehet tudni, hogy 
az önkormányzat a gyomirtás tekintetében ekkora területen gondoskodik erről a feladatról. Ehhez jön az 
önkormányzati földutak ellenőrzése. A belterületen nagyjából, amit a közterületek, parkok és zöldfelületek 
kiadnak, az 40 hektár. Ezeket a területeket kell a 3 kollégának bejárnia. A magánterületen való 
tevékenység az feljelentés esetén léphet életbe. Az ő feladatuk, hogy az önkormányzati területeket 
ellenőrizzék. Azért is, mert a hulladék törvény azt írja elő, hogy ha a területen letett hulladék tulajdonosa 
nem beazonosítható, akkor a terület tulajdonosa köteles a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról 
gondoskodni. Az önkormányzat érdeke, hogy az önkormányzati területek legyenek tiszták. Megjegyzem, 
erre sem elég az a 4-5M forint, amit rászánunk. Azt azért hozzáteszem, hogy a lomtalanítási költségek is 
ezt a célt szolgálják. 
Ami a finanszírozást illeti, 2 közterület felügyelőnk van köztisztviselői státuszban, és az ő bérük 
beleszámít a kormányzati finanszírozásban a hivatali működtetésre adott költségekbe. Azt jól tudjuk, hogy 
ez nem fedi le Balassagyarmat város önkormányzatának feladatellátását. Hiszen egyrészt földrajzi 
elhelyezkedésünknél fogva, az építéshatósági feladatoknál fogva egy átlagos településnél több feladatot 
lát el a város. Vannak önként vállalt feladatok, mindhárom tevékenység az. A közterület fenntartás és a 
mezőőri szolgálat sem kötelező. A mezőri szolgálat tekintetében van állami finanszírozás, ami nagyjából 
40%-át fedezi le a költségeknek. 
Nyilván minden tevékenységet jobban kell végezni. Remélhetőleg, hogy a ciklus 2. felében gazdasági 
erősödéssel lehetőség nyílik arra, hogy adott esetben ezt a tevékenységet további eszközökkel még 
jobban erősíteni lehet. 
 
Lombos István: Tisztázni kell a Képviselő-testület előtt, hogy mi az elvárás egy ilyen szervezettel 
szemben, hogy mit akarunk tőlük. Úgy tudom, hogy ez a szervezet, a közterület felügyelői szervezet nem 
2 főből állt az elmúlt 10-15 évben, hanem sokkal több személyből. Másrészt azt kell megnézni, hogy 
milyen anyagi ráfordítást tudunk számukra biztosítani, ahhoz, hogy a feladatukat magasabb színvonalon 
tudják végezni, vagy legalább olyan színvonalon, mint amilyen elvárás egyes képviselők részéről 
megjelenik. Vagy milyen technikai felszerelést tudunk a kezükbe adni, ami a tevékenységük minőségén 
javítani tudna. 



Úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyságrendű területet, mint amit a mezőőr elmondott, 3 fő olyan szinten 
tud ellátni, ami a megítélésem szerint az elvárásoknak maximálisan megfelelt az elmúlt időszakban. Mert 
felhívták a figyelmet arra, ha valami olyan ügyet találtak, mely megoldásra vár, és, hogy másként kellene 
csinálni azt a dolgot, amit tapasztaltak, de folytathatnám a sort.  
Úgy gondolom, hogy amikor értékelünk egy tevékenységet, akkor a körülményeket, a lehetőségeket, a 
hozzáadott értéket is nézni kell. Véleményem, hogy a 2 közterület felügyelő egy ilyen szintű városban, 
olyan szintű feladat ellátásnak tud eleget tenni, amit eddig végzett. Ha ennél többre van szükség ebben a 
városban, akkor azt létszámában, finanszírozásában, technikai felszereltségében meg kell erősíteni, és 
akkor nagyobb elvárásokat is megfogalmazhatunk. Megítélésem szerint a rendőrséggel való 
együttműködés javíthatja a munka minőségét. De az a véleményem, hogy az a fajta munka, amit eddig 
elvégeztek, az nem 2 emberes Balassagyarmaton. 
Köszönöm szépen! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen!  
Köszönöm szépen mind a mezőőr, mind a közterület felügyelők munkáját. És természetesen Elnök úrral 
mindenképp egyet kell, hogy értsünk abban, hogy ha ezt még erősebben szeretnénk a városban 
működtetni, akkor ehhez „pénzt, paripát, fegyvert” kell biztosítani. 
 
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2015.(III.26.) határozata 
a közterület – felügyelet és a mezőőr 2014. évi beszámolójának jóváhagyására 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület felügyelet és a mezőőr 2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja. 
 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

5/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

    
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztésből lehet látni, hogy a Start 
munkaprogram keretében nyertünk, ez 111.620e forint. Emiatt módosítani kell költségvetésünket.  
A program keretében közel 100 embert fogunk foglalkoztatni. 5 területre tagolódik ez a projekt. A Start 
munkaprogrammal kapcsolatos kiadások teljesítésének a feltétele a költségvetés módosítása. Ebben a 
szükséges előirányzatok módosítása szükségeltetik.  
Emellett vannak egyéb tételek is, melyek módosításban benne vannak, ilyen bérkompenzáció, a szociális 
területi ágazati pótlék, továbbá a gyarmati kistérséghez kapcsolódó feladat is, hiszen Balassagyarmat 
Város Önkormányzat számláján bonyolódik a kistérség pénzforgalma. 
Azt mindenképp el szeretném mondani, hogy a jelenlegi módosítás hatására 141.664.000 forinttal 
növekszik költségvetésünk főösszege, és így 4.652.000-ra módosul a végösszeg. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Lombos István: Ezt nem lehet nem támogatni, hiszen a város plusz pénzhez jutott.  
Az más kérdés, hogy a múlt Képviselő-testületi ülésen elmondtuk a szociális ágazat támogatási ügyeivel 
kapcsolatos aggályainkat. Látok lehetőséget arra, hogy ez valamilyen kompenzációt jelenthet a szociális 
ellátó rendszer bővítését illetően. Ráadásul itt még bérkompenzáció és egyéb olyan lehetőségek is 
vannak, melyek könnyíthetik a város működésének lehetőségeit. A Pénzügyi Bizottság ülésén is 
elmondtam, hogy ha plusz pénz érkezik a városba, akkor az pozitívum, azt támogatni kell. Ennek a 
felhasználásának módszere, technikája és lehetősége törvények által meghatározott, ebbe az 
önkormányzat nem igen tud beleszólni, arra kell fordítani, amire jön. Meggyőződésem, hogy sokszor 
fogunk még ebben az évben költségvetés módosításról tárgyalni, ami ha pozitív értelemben fog 
megjelenni, akkor azt nem tartom nagy bajnak. Reméljük, hogy fordítva nem kerül rá sor. 
    



Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük! Így legyen Elnök úr! 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.01.) 

rendelete módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
4.)  
a) Előterjesztés a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ alapító okiratának módosítására 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Voltak pontosítandó dolgok az alapító okiratban, 
és egy új alapító okirat készült el, erről fogunk most dönteni. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2015. (III.26.) határozata 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 

alapító okiratának módosításáról 
 

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ alapító okiratának módosítását a határozat mellékletét képező tervezetnek megfelelően 
elfogadja.   
 
2./ A Képviselő-testület az intézmény fenti módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadja.  
 
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget. 

 
Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. április 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
b) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy kérdés, kiegészítés a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Annyi pontosítást tennék, hogy mindenképpen a 
másodszor kiosztott alapító okiratokról döntsenek, a szavazás során ez legyen az irányadó. Ebben csak a 
tagóvodák elnevezése változna, a létszám nem. A létszám a Magyar Államkincstárral való egyeztetés 
során csak az átszervezéssel egyidejűleg fog majd tudni módosulni. Erről majd később dönt a Képviselő-
testület. A létszám tekintetében nincs vita, a Központi Óvoda vezetőjével, tagóvoda vezetőivel és a 
Gamesz vezetőjével is egyeztetve lett, de a köznevelési törvény szerint ennek átvezetésére csak az 
átszervezéssel egyidejűleg van lehetőség. Kérem, hogy most csak a tagóvodák elnevezéséről döntsenek.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen a pontosítást! 
 



A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2015.(III.26.)    h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 

alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát elfogadja. 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 

bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen 
eleget. 

 
Határidő: 2015. április 10.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Cserhát Mentőkutyás Egyesület részére földterület biztosítására a 

Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlanon 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti az Egyesület képviselőit, Juhász Zoltán elnök urat és Mászáros 
Évát. 
Ismerteti az előterjesztést. Az Egyesület a hosszú évek alatt már bizonyított, és munkájukra odafigyeltek 
már, hiszen hívják őket, és számítanak rájuk. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán. 
 
Lombos István: Az előterjesztésből meg lehetett ismerni sok olyan tevékenységet, munkát ami tiszteletre 
méltó. Arról már nem is beszélek, hogy milyen feladatot vállalt fel ez az egyesület. Az a terület, ami ott ki 
lett alakítva, az pedig majd valamilyen okos célra fog szolgálni. Ezt én egy ilyen okos célnak tartanám.  
Azt gondolom, hogy ez egy jó elgondolás. Arról nem is beszélek, hogy pénzt tudnak szerezni hozzá, a 
saját elképzeléseiket meg tudják valósítani, értéket állítanak elő a városnak, és olyan tiszteletre méltó 
feladatot látnak el, ami mindenki számára megsüvegelendő. Ezt szerettem volna a Képviselő-testület 
értékes tájékoztatására ajánlani. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztésben is benne van, hogy az egyesület hosszú távú 
programot kíván megvalósítani, és ezért pályázni is fog. Ehhez szükségeltetik az, hogy az önkormányzat 
képviselő-testülete hosszabb távra adja bérbe ezen területet. Ahogy elnök úr is elmondta, ez egy remek 
dolog.  
 
A polgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2015. (III.26.) határozata 
a Cserhát Mentőkutyás Egyesület részére földterület biztosításáról  

a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlanon 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhát Mentőkutyás Egyesület 

(2699 Szügy, Mikszáth út 28.) részére a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú beépítetlen terület 
megnevezésű 1 ha 8181 m2 alapterületű ingatlanból a határozat mellékletét képező vázrajzon 



straffozással jelölt részterületet -a megtekintett állapotban- térítésmenetesen az alábbi feltételekkel 
adja használatba:  

a. a terület használata határozott időtartamra: 2015. április 15-től kezdődően 2028. december 
hó 31-ig szól,  

b. a használt területet köteles tisztán tartani, évente minimum kétszer kaszálni, 
c. a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület a használatba adott területen egy 

könnyűszerkezetes csarnokot létesítsen, 
d. a könnyűszerkezetes csarnok építéshez és ahhoz kapcsolódóan felmerülő egyéb költségek 

(közműfejlesztési hozzájárulás, tervezési, eljárási díjak) az Egyesületet terhelik, ahhoz 
Balassagyarmat Város Önkormányzata nem járul hozzá, 

e. a területre szóló használati szerződés meghosszabbításáról, a terület elidegenítéséről a 
Képviselő-testület dönt, 

f. a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a terület használója (Egyesület) 
semmiféle költségtérítésre nem tarthat igényt, és az általa megépített valamennyi 
létesítményt (épületet) saját költségén köteles elbontani, 

g. a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlan megosztására Balassagyarmat Város Szabályozási 
Tervének módosítását követően kerülhet sor,  

h. a Balassagyarmat 376/4 hrsz-ú ingatlan megosztásával kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költség a Cserhát Mentőkutyás Egyesületet terheli.  

 
2. A Képviselő-testület a felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: a kiértesítésre 2015. április 6. 
Felelős:    Medvácz Lajos  polgármester 
 
6.) Előterjesztés a Török Ignác utca mellett kialakított építési telkek értékesítésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2015.(III.26.) határozata 
a Balassagyarmat, 3199/1-8 hrsz-ú ingatlanok elidegenítéséről 

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, 3199/1 – 8 hrsz-

ú beépítetlen terület megnevezésű -osztatlan közös tulajdonban lévő- ingatlanok elidegenítéséhez 
az alábbi feltételekkel járul hozzá:   

a) az ingatlanok vételára 3.000.000.-Ft/ingatlan, 
b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell 

megfizetni, 
c) az ingatlanok eladásából származó bevételt az ingatlan tulajdonosok a telekalakításba 

bevont területek arányában osztják fel, 
d) az ingatlanok közműbekötésekkel nem rendelkeznek, az ivóvíz- szennyvíz, elektromos 

áram, gáz közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás 
költségei a vevőt terhelik, 

e) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 



Határidő: a tulajdonosok értesítésére 2015. április 3. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti lakás jogviszonyának 

rendezésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2015. (III.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. fsz. 2. ajtószám alatti 

lakás  jogviszonyának rendezéséről 
 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50. 

földszint 2. szám alatti 36 m2 alapterületű komfort nélküli lakást Bakó Éva (sz: Balassagyarmat, 
1962.; an: Tóth Éva) részére – szociális alapon- 2015. április 1-től 2018. március 31-ig bérbe adja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  A szerződés megkötésére: 2015. május 15. 
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. fsz. 2. ajtószám alatti lakás használati 

jogviszonyának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A Bizottságok által is támogatott „A” alternatíva 
szerinti határozati javaslatot teszem fel először szavazásra. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az „A” alternatívát, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal elfogadott.     
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2015. (III.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. fsz. 2. ajtószám alatti 

lakás-használati jogviszonyának meghosszabbításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Börcsök Tünde (sz: Balassagyarmat, 

1962.; an: Hodászi Éva) részére a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 41. B. földszint 2. szám alatti 66 m2 
alapterületű összkomfortos lakás lakáshasználati szerződését – költségelven- 2015. április 1-től 
kezdődően: 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja az alábbi feltételekkel: 

a) a Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel a hulladékszállítási szerződés megkötése, illetve a szerződés 
bemutatása a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztályához 2015. április 30. 

b) az önkormányzat felé a lakáshasználati díj megfizetésének határideje: 2015. szeptember 30. 
 



A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  
 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  A szerződés megkötésére: 2015. május 31.   
 Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 18. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Az 5000 forint/m2/év+áfa bérleti díjat javasolják a 
bizottságok. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az 5000 forint/m2/év+áfa bérleti díjra vonatkozó javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2015. (III.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 18. ( 510/A/1 hrsz-ú) ingatlan hasznosításáról 

 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem 

útja 18. szám alatti (510/A/1 hrsz-ú) 60 m2-es ingatlant 2015. május 1. napjától, 2017. április 30. 
napjáig bérbe adja az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2014 (V.21.) 
önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 4§-a alapján az Ipoly-táj Területfejlesztési 
Társulásnak (2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.) az alábbi feltételekkel: 

a. a bérlő a helyiségért 5000.- Ft/m2/év + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni 
b. a bérlő a Rendeletben megjelölt óvadék megfizetésére köteles 
c. a bérlő tudomással bír arról, hogy az ingatlan két, különálló helyiségből áll, melyek 24 és 

36m2-esek. A 24m2-es helyiség gázfűtési rendszere használhatatlan, a bérlő a helyiséget 
ennek ismeretében veszi bérbe. A bérlő a gázfűtés rendszer működésképtelensége okán 
Bérbeadó felé nem élhet követeléssel 

d. a bérlő tudomással bír arról, hogy a 36m2-es helyiség korábbi bérlőjével az önkormányzat a 
bérleti szerződést 2015. április 1. napjával felmondta. Az ingatlan kiürítésének esetleges 
elhúzódásától függetlenül bérlő jogosult a 24m2-es helyiség birtokba vételére, mely 
esetében a 24m2-re eső arányos bérleti díj megfizetésére köteles. 

e.  
 

2. A Képviselő-testület a felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: a kiértesítésre 2015. március 30. 
Felelős: Csach Gábor alpolgármester 
 
10.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester  

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
     



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 41/2015.(III.26.) határozata 
 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. 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: 2015. március 26. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
11.) Előterjesztés tér elnevezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Erről már volt korábban szó, részben már 
döntöttünk róla, hogy elfogadjuk, de a választások miatt el kellett halasztani. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 1 nem 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2015.(III.26.) határozata 
tér elnevezéséről  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó Lőrinc utcának a Rákóczi 

fejedelem útja 18/D épületet követő területétől a Rákóczi fejedelem útjáig terjedő területet Mindszenty 
József bíboros terének nevezi el. 

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

 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, 

valamint Szakmai Programjának módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal mellett elfogadott. 
 
(Reznicsek Ferenc Pálné nincs jelen a szavazásnál.) 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2015. (III.26.) határozata 
Balassagyarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai 

programjának módosításának elfogadásáról 
 

 
 



1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
Szakmai Programját. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. április 10. 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
13.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodás és a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Köszönti Bereczk Editet, a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját. 
Kérdés? Kiegészítés? 
 
Lombos István: Tudjuk, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos díj megállapítása már nem 
önkormányzati feladat. Ez vonatkozik erre is, és ezért kell új rendeletet megfogalmazni?  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a rendeletalkotásnak mi volt az 
oka. Tulajdonképpen a 2015. év legfőbb jogszabályi változtatása a hulladékgazdálkodás tekintetében az, 
hogy elkülönítetten kell gyűjteni bizonyos hulladékfajtákat, és elsődlegesen házhoz menő gyűjtés 
keretében kell ezt a közszolgáltatónak elvégeznie. Az ezzel kapcsolatos helyi részletes szabályokat kellett 
elsődlegesen megalkotnunk. Vonatkozik ez a gyűjtőedény méretére, és hogy a törvényben meghatározott, 
minimálisan elkülönítetten gyűjtendő hulladékfajtákon kívül kíván-e az önkormányzat egyéb 
hulladékfajtákat is elkülönítetten gyűjteni.  
Volt egy korábbi rendeletünk, de abban részben duplikálásra kerültek bizonyos szabályozások a 
szippantással és hulladékszállítással kapcsolatban, részben pedig a fogalom meghatározásokat 
magasabb szintű jogszabályok rendezték. 
Ami a díjakat illeti, valóban korábban önkormányzati rendeletalkotási jogkörbe tartozott a hulladékszállítási 
díj meghatározása. Azonban a törvény úgy rendelkezett, hogy ezt most már miniszter állapítja meg egy 
előzetes javaslattételi eljárást követően. Tudomásom szerint ez a mai napig nem történt meg, többször 
határidőt szabtak erre, aztán azt a határidőt halasztották. 
Jelen pillanatban a korábbi önkormányzati rendeletben megállapított, és a rezsicsökkentéssel korrigált 
hulladékszállítási díjat alkalmazzuk. Ez a települési szilárd hulladékra vonatkozik, a nem közművel 
összegyűjtőt szennyvízre nem. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Azt a Képviselő-testület tudja, hogy Balassagyarmat Város önkormányzata 
tagja az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás. Ez a társulás 110 települést tartalmaz. Ez 2 területet jelent, a Nógrádmarcali és 
a Kerepes, Ökörtelek-völgyi központját, ahol a hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása történik. A 
begyűjtés, szállítás pedig önkormányzat feladat lett, ahol 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégek 
bonyolíthatják le a begyűjtést, szállítást.  
Ami még lényeges, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés hogy fog megvalósulni 
Balassagyarmaton? 
A közszolgáltatónk, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2 járművel gazdagodott, ami 
többek között a szelektív hulladékgyűjtést is szolgálja. Ettől az évtől kell a házhoz menő szelektív gyűjtést 
megvalósítani. Balassagyarmat város területén vannak még az úgynevezett szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek is, ezek működtetése viszont társulási feladat. Erre pályázott a 110 település, és ennek van 
határideje, tehát a pályázat még pár évig működik, és ezt a fajta tevékenységet a társulásnak végeznie 
kell. Erre Európai Uniós pénzek voltak meghatározva.  
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a településeken hogy fog megvalósulni? 
 
Bereczk Edit: Köszönöm a szót! Köszöntök mindenkit szeretettel!  
A társaságunk 6 év óta működteti kísérleti jelleggel, pillanatnyilag körülbelül 400 háztartás részvételével a 



házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Ennek a módja az elmúlt időszakban, akként zajlott, hogy a 
szolgáltatást igénybevevő háztartások ingyenesen tudtak igényelni az ügyfélszolgálatunkon ezekre a 
szelektív hulladékáramokra szolgáló zsákot.  
A Képviselő-testület döntése alapján, a rendelet elfogadását követően a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést a családi házas övezetben, a gyakorlatban azonnal ki tudjuk terjeszteni, főként azért, 
mert valóban gazdagodtunk ezzel a 2 járművel is. Ezt úgy kell elképzelni, ahogyan a nemrég életbe lépett 
385-ös kormányrendelet ezt előírja. Az egyes gyűjtőzsákokra a zsák tartalmának megfelelő frakciójú, a 
társaságunktól ingyenesen kapott matricát rá fog kellene tenni, és nyilvánvalóan csak azokat a zsákokat 
fogjuk elszállítani, melyek tiszták, válogatásra nem szorulnak, és azokat a hulladékáramokat tartalmazzák, 
melyeket a lakó ráragaszt. Nyilván ez mindenkinek a saját vásárlási, életviteli szokásainak megfelelően 
fog alakulni. Ennek megfelelően nem lesz korlátozva a mennyiség, tehát ha egy szállítási napon valaki 
egy fajta zsákból többet is kirak, akkor ezt korlátlanul, díjazás nélkül el fogjuk szállítani, amennyiben ezek 
tiszták, kommunális hulladéktól mentesek. De erről, mint közszolgáltató a lakosságot értesíteni fogjuk, a 
teljes eljárási menetrendről, a lebonyolítás módjáról részletes tájékoztatás lesz. Köszönöm szépen! 
 
Lombos István: Köszönöm szépen a válaszokat a kérdésimre.  
De az vesse rám az első követ, aki a mai törvényhozási gyakorlat alapján követni tudja azokat a törvényi 
változásokat, rendeleti változásokat, melyek az önkormányzatokat is érintik. A kérdésem azért tettem fel, 
hogy önkormányzati képviselőként tisztában legyek ezekkel a dolgokkal, és ha megkérdeznek, akkor én is 
tudjak majd rá válaszolni.  
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2015 (III.30.) önkormányzati rendelete 
a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének 

kötelező közszolgáltatásáról  
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
14.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a napirendi 
ponthoz. 
 
A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 44/2015.(III.26.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja a Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
  

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

Határidő: 2015. március 26. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
15.) Előterjesztés köznevelési feladatokat ellátó intézmények működtetéséről 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 



 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. 
 
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2015.(III.26.) határozata 
 a köznevelési feladatokat ellátó intézmények működtetéséről 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nkt. 76§ (4) bekezdése alapján 

nem kívánja átadni az államnak azon köznevelési intézmények működtetését, melyeket eddig saját 
intézményei révén biztosított. 

 
2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
16.) Előterjesztés a Balassagyarmati Dalegylettel megkötendő közművelődési megállapodás 

elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal mellett elfogadott. 

     
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2015.(III.26.) határozata 

a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő együttműködési megállapodás elfogadásáról 
 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalta 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Dalegylettel megkötésre kerülő közművelődési 
megállapodást. 
 

2) A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. április 01. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
17.) Előterjesztés támogatás biztosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Arról van szó, hogy Ukrajnában nagyon nehéz 
helyzet van, és a kárpátaljai magyarságot Balassagyarmat város is valamilyen módon támogatni szeretné. 
Zolnyánszki Zsolt Elnök úr javaslata, hogy pénzbeli hozzájárulásról döntsön a Képviselő testület, egy 
olyan közreműködő szervezet segítségével, akik megbízhatóak, korrektek. Ez a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, rajtuk keresztül bonyolítanánk le a pénzügyi támogatást. 
Az ülés előtt kiosztásra került egy új határozati javaslat. Erről kellene dönteni. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Polgármester úr gyakorlatilag elmondta a mondandómat. A cél ismert, aki a 
mindennapok híradásit figyelemmel kíséri, az tudja, hogy miről van szó. Hogy miért esett a választás a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezetre, és miért gondolom én ezt garanciának, arról mondanék pár szót. 
A segély szervezet humanitárius akciói közismertek napjainkban, de azt kevesebben tudjuk, hogy 
Kárpátalján évtizedes múltra tekint vissza a tevékenységük. Ez egy kiemelt szerepvállalás, mert  jelentős 



nemzetközi adományok célba juttatását is végzi. Ezen felül a segélyszervezet továbbra is folyamatosan 
műköteti a helyi programjait. Tehát ebből is kiderül, hogy ők otthon vannak a kárpátaljai területen, ismerik 
az ott élők minden napi problémáit is. Ez a központ Beregszászon van. Mint ismert az elhúzódó háborús 
helyzet nyomán kialakult gazdasági válság miatt rendkívüli segélyprogramot is hirdettek, és mi ehhez 
szeretnénk az adományunkkal kapcsolódni. Hogy ez az adomány hova jut el, arról is mondanék pár szót. 
Beregszász járásban nehéz körülmények között élnek, főleg egyedülálló idősek, több gyermekes magyar 
családok, ahol a családfenntartó katonaként szolgál vagy szolgált. Valamint kiemelten fontos még a 
gyermekétkeztetés támogatása. Kárpátalján elsősorban Beregszászon, és a beregszászi járás 30 
településén végzi a humanitárius programját a segélyszervezet. De a beérkező támogatások 
függvényében további járásokat is be kívánnak vonni ebbe a programba. Tudni kell, hogy hova érkezik ez 
a támogatás. Beregszász járási jogú város, ahol Magyarország Ungvári Főkonzulátusának ügyfélfogadó 
irodája is működik. Beregszászi járás Ukrajna egyetlen magyar túlsúlyú területe. Beregszász város 
nemcsak a térség, hanem az egész Kárpátalja egyik legfontosabb oktatási és kulturális központja. Két 
gimnázium, mezőgazdasági líceum is működik itt, de emellett II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola, és az Ungvári Állami Informatikai, Közgazdasági és Jogtudományi Főiskola kihelyezett tagozata, 
valamint Ilyés gyula Magyar Nemzeti Színház is.  
Úgy gondolom, hogy a segélyszervezet ismert munkája, előélete a garancia arra, hogy megfelelő helyre 
kerül a mi támogatásunk. Erre kérem a képviselő társaimat, hogy a kiosztott, módosított napirendnek 
megfelelően támogassák az előterjesztést. 
Köszönöm! 
 
Lombos István: Maximálisan egyetértek azzal, amit Elnök úr felsorolt. Az lenne a kérdésem, hogy 
hogyan tudja a város vezetése kontrolálni, hogy ez a feladat ugyanúgy, ahogy mi elképzeljük, meg is 
valósuljon? Függetlenül attól, hogy a segélyszervezet garancia lehet erre.  
 
Zolnyánszki Zsolt: Maga a szervezet munkája a garancia erre. De van nekünk testvérvárosi 
kapcsolatunk is, amin keresztül akár polgármester úr is tud érdeklődni. Nyilván nem mi vagyunk az 
egyetlenek, akik támogatjuk ezt a szervezetet. Egy gyűjtő számlára kerül majd be a pénz, az 500e forint 
helyét, felhasználás módját ellenőrizni nem tudjuk, de majd lesznek visszajelzések. És ahogy 
polgármester úr is elmondta, azért jobb ez a pénzügyi támogatás, mert nehezen jutnak el az adományok. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez volt a kérésük is a határon túli szervezeteknek, hogy ha lehet, akkor 
pénzügyi segítséget nyújtsunk, mert nagyon nehézkesen jutnak át a határon a szállítmányok. A pénzügyi 
támogatások viszonylag gyorsan és hatékonyan eljutnak a célhoz. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
    
Medvácz Lajos polgármester: Azt is megtehetnénk, hogy ehhez csatlakozhatnának Balassagyarmat 
város polgárai, ha úgy gondolják, a képújságban meghirdetjük ezt a lehetőséget. Ha valaki kisebb 
nagyobb összegekkel csatlakozni akar ehhez, akkor legyen rá lehetősége. Ez nem a mi döntésünk, 
hanem információ a város polgárainak. 
  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2015. (III. 26.) határozata 
támogatás biztosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet ( 1116, Budapest, Tomaj u. 4. számlaszám: számlaszáma: 11705008-20464565-
00000000 ) útján 500.000 forint pénzbeli támogatás, segély folyósításáról dönt az Ukrajnában zajló 
harcok okozta, magyar nemzetiséget érintő, humanitárius katasztrófa enyhítésére. 
 



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor az 1. pontban foglalt döntés átvezetéséről gondoskodjon, továbbá felkéri a 
polgármestert, hogy a segély elutalásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
18.) Előterjesztés Hősök temetőjének felújítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nagy örömömre szolgál, hogy ebben előre tudtunk lépni. Pont egy éve 
döntöttük arról, hogy mi vállaljuk el a Hősök terén lévő szobor felújítását, és a Polgárok 
Balassagyarmatért pedig pályázik a Hősök temetőjére. Sajnos pályázatukat akkor nem fogadták be. 
Nemrég nálam volt Maruzs Roland alezredes úr, a Honvédelmi Minisztérium hadi sírokat gondozó 
szervezetétől, aki ráadásul nógrádi származású. Azt mondta, hogy közreműködnek a Hősök temetőjének 
felújításban. Ez több millió forintot jelent munkában, pénzben. Azért is került most a Képviselő-testület elé, 
hogy legyen egy olyan határozat, hogy természetesen támogatjuk, és megteszünk a magunk részéről is 
mindent, ami a felújításhoz kapcsolódik. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés a napirendi pont kapcsán. 
 
Dobrocsi Lénárd: Nagyon örültem, amikor ezt a napirendi pontot megláttam, mert sajnos tavaly, az 1. 
világháború kitörésének 100. évfordulóján, elég siralmas állapotok voltak. Önkormányzati terület ez is, és 
a 100. évfordulón a rendbetétel Zábrádi József úrnak volt köszönhető, akit sikerült utolérnem a hivatalban. 
Mert sajnos, nem tudom, hogy gondatlanságból vagy figyelmetlenségből, a város akkor ezzel nem 
foglalkozott. Most annál örömtelibb ez az esemény, hogy valószínű, hogy rendeződik a katonatemető 
sorsa.  
A Kulturális Bizottság és az Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnökei felé tolmácsolnám azon ötletemet, 
hogy ha már rendbe lesz téve a temető, akkor az 1. világháború kitörésének évfordulóján legyen 
valamilyen fajta városi megemlékezés. Mivel ez egy nyári időpont, akár a háború körüli emlékezés illetve 
maga a cseh kiverés, illetve a Civitas Fortissima cím ápolása kapcsán elképzelhetőnek tartanék egy kicsit 
improvizatívabb megemlékezést, amibe akár az iskolákat is be lehetne vonni. De lehetne szabadtéri 
kiállítás, vagy katonai hagyományőrző bemutató. A nyári időpontban akár a cseh kiverésnek az emléke is 
jobban eljuttatható a gyarmati fiatalsághoz. 
Figyelembe véve, hogy Balassagyarmaton azért elég jelentős a katonai hagyományőrzőknek az 
állománya, illetve a náluk található különböző értékeknek a mennyisége, ezzel kapcsolatban lehet, hogy 
érdemes lenne ez irányban elmenni. Habár ez egy sajnálatos esemény, de a nyári időben jobban 
megfoghatók lennének a fiatalok. 
 
Pulay László: Köszönöm szépen a szót! Tulajdonképpen csak tisztázni szeretném ezt a kérdést, mivel mi 
évek ót rendszeresen ünnepelünk a Hősök napján a gimnáziumokkal, az iskolákkal. Tehát ez működik. 
A katona temető rendbe tétele érdekében is kellett lépéseket tenni, eljártam én magam is, hogy ez 
megvalósuljon, és most végre rendbe lesz téve. Azt gondolom, hogy a Hősök napja kiválóan megfelel 
arra, hogy megemlékezzünk. Tessék odafigyelni, és jöjjön a Jobbik is, és emlékezzen az elesettekre, 
hősökre! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Azt gondolom, hogy a mindkettő dolog összekapcsolható. A Hősök napja, 
összekapcsolható azzal, amit képviselő úr mondott, és a hagyományápolók is megjelenhetnek.  
Azt gondolom, hogy meg kell köszönni, hogy ha egy ilyen gondolat felmerül. Amúgy a Balassi Bálint 
Gimnázium vállalta, hogy közreműködik a karbantartásban. Ez részben meg is történt az évek alatt, 
körülbelül 40 keresztet kicseréltünk, és sövénytelepítés is volt. Sajnos annyi pénzünk nem volt, hogy teljes 
mértékben rendbe hozzuk. A hadisír gondozó szervezet most azt tűzte ki célul, hogy a nemzetközi katonai 
temetőknek megfelelően fogja létrehozni ezt a temetőt, ez azt jelenti, hogy kiszedik a sírkereszteket, fel 
fogják újítani, és egy egységes planírozott zöld terület lesz, amit könnyebb géppel ápolni és rendbe 
tartani. Úgy néz ki, hogy szeptemberre ez kész lesz ez a terület, és majd egy nagyon szép, egységes 
képet fog nyújtani. 



 
Lombos István: Remélem, hogy arról van szó, hogy az 1. és 2. világháborúban hősi halált halt magyar 
katonák és egyéb résztvevőknek az emlékére megemlékezünk. Nem pedig az 1. világháború 100. 
évfordulójának a megünnepléséről, vagy a 2. világháború évfordulójának megünneplésről. Mert ezt nem 
megünnepelni kell, hanem elfelejteni egy életre. Úgy gondolom, hogy a világháborúban hősi halált 
haltakról van itt szó, és azok emlékének megőrzéséről, és nem pedig a háború évfordulónak a falra 
véséséről. Csak tisztázni akartam, hogy remélem, hogy erről van szó. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Igen, erről van szó Elnök úr. 
 
A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 

48/2015.(III.26.) határozata 
a Hősök temetőjének rekonstrukciójáról 

 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért, hogy a Honvédelmi 

Minisztériummal együttműködve – 2015. év nyarán – megvalósuljon balassagyarmati Hősök 
temetőjének rekonstrukciója. A képviselő-testület a beruházás megvalósításához biztosítja a Hősök 
temetőjének rekonstrukciójához szükség – önkormányzati tulajdonban és a Városgondnokság 
üzemeltetésében lévő – munkagépek térítésmentes használatát. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a beruházás 

megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 
 
19.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására elnevezésű pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal mellett elfogadott. 
 

    BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2015. (III. 26.) határozata 
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatására elnevezésű pályázat benyújtására 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter 

és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti, a megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 



20.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes puszta, 5193 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A Nyírjesben lévő polgárvédelmi üdülőről van 
szó, ami elég rossz állapotban van. Ezt megvásárolnák, és cserébe rendbe hoznák az odáig levezető utat, 
megfelelően le lenne aszfaltozva. Emellett a Kócsag utcában parkolók is lesznek kialakítva. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A határozatot szeretném kiegészíteni azzal, hogy a mellékletben szereplő 
eredeti ajánlat műszaki tartalma 10 parkolóra szólt. A határozatban leírt műszaki tartalom a parkolók 
esetében 50%-al magasabb műszaki leírásra vonatkozik, tehát az előterjesztésben rögzített 15 
parkolóhely és 150 méter út megújításról van szó. Tulajdonképpen magasabb ellenszolgáltatást kapnánk. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal mellett elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2015.(III.26.) határozata 
a Balassagyarmat, Nyírjes puszta, 5193 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Green goes Kft (2030 Érd, 

Bádogos u. 57., adószám: 11687696-2-13) Balassagyarmat, Nyírjes puszta, 5193 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítésére tett ajánlatát az előterjesztésben és annak mellékletében foglalt tartalommal  az 
alábbiak szerint: 
 

- az ingatlan vételára nettó 4,7 millió forintban kerül meghatározásra 
- a Kft az ingatlan vételárát teljesítheti készpénzben történő átutalással, vagy a határozat 

mellékletében megjelölt műszaki tartalomnak megfelelő útfelújítási munkálatok teljesítésével 
2015. május 31. napjáig. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
21.) Előterjesztés a fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Amikor a város rekonstrukció zajlott, akkor az 
Óváros térhez kapcsolódóan a projektben benne volt egy fizető parkoló létesítése, hiszen ezzel a 
gazdasági tevékenységgel együtt volt felújítható az Óváros tér. Ez 5 évre szól, és fizető parkolási rendet 
alakítunk ki. Erről szól a rendeletünk, és hogy a díjfizetés hogyan történik, mettől meddig van, milyen 
területekre vonatkozik. Ebben a díjakról kell majd döntenünk. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A most kiosztott, képviselők előtt lévő módosított rendelet tervezet 
tartalmazza a bizottságok észrevételeit, illetve Orosz Bernadett képviselő asszony által a területi 
lakosokkal és vállalkozókkal lefolytatott egyezetések eredményeit.  
Úgy gondolom, hogy az látszik, hogy nem a pénzbehajtás a célja az önkormányzatnak, csupán a 
pályázati feltételek biztosítása. Ezért a rendeletben már konkrét, a Városüzemeltetési Bizottság által 
javasolt 100 forintos óránkénti díj van benne. Amit még közölni kell, hogy hétköznap reggel 9 és14 óra 
közötti időszakban 10 perces várakozási idővel lesznek ezek a parkolóhelyek bevezetve. És néhány 
változást még elmondanék, ami az előterjesztéshez képest módosult. 
A hatálybalépés június 1. lenne az eredetileg javasolt május 1. helyett. Egyrészt azért, hogy mindenki 
megfelelő tájékoztatást kapjon és, hogy a megfelelő táblák kihelyezésre kerüljenek.  
A 9. § (1) bekezdésében a pótdíj fizetés határideje nem június 1., hanem csak szeptember 1-vel lenne 



bevezetve, tehát lenne egy három hónapos puffer arra, hogy a szabálytalankodók megszokják azt, hogy 
rossz helyen állnak. Ebben az időszakban a közterület felügyelők figyelmeztető cédulákat adnak azoknak, 
akik nem váltanak jegyet. 
A korábban kiküldött, külön helyrajzi számmal megjelölt lakástulajdonosok számára biztosított ingyenes 
parkolóhely esetében kibővítettük ezt a háztartásokra vonatkozóan, mert egyébként több ingatlan, több 
háztartás, és albérlő van, akiknek szintén biztosítunk ingyenes parkolási lehetőséget.  
A pótdíj mértéke 3000 Ft. Bevezetésre kerülne egy úgynevezett rendezvény bérlet, hiszen itt több 
intézmény, illetve több vendéglátó egység van, melyek adott esetben nagyobb vendégtömeget szolgálna 
ki. Az ő számukra egy rendkívül kedvezményes 100 forint/autó/napos bérletet biztosítanánk. Ami most 
tudható az a Svejk vendéglő, a zeneiskola, és az állatorvos szolgáltatásához kapcsolódó plusz 
vendégjegy biztosítása. 
Bekerül még egy tétel, miszerint ha valaki elveszti ezeket a bérletre jogosító igazolásokat, ennek pótlása 
500 Ft, megakadályozva azt, hogy valaki ezzel üzletelni próbáljon.  
A Szabó Lőrinc utca lakói kifejezetten kérték, hogy kerüljenek be a fizetési körbe, mert csak így oldható 
meg, hogy az ő parkolásuk biztosított legyen, mert a tulajdonosok szinte soha nem tudnak parkolni a 
házuk előtt. Így biztosítható az, hogy vélhetően nekik lesz hely.  
Biztosítunk ezen túl a zeneiskolánál is parkolóhelyet az igénybevevőknek, ez külön felfestéssel lesz 
megjelölve, erről majd a Bizottság fog dönteni. 
 
Lombos István: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy teljesen tisztában kell lenni azzal, hogy ez nem a 
város vezetés kitalációja, hanem pályázati előírás. A díjakkal kapcsolatban is azt mondom, hogy nagyon 
méltányolni kell. Budapesten a pótdíj 2500 Ft. Azzal mindenki legyen tisztában, hogy a balassagyarmatiak 
nem fognak odamenni parkolási díjat fizetni. Elsősorban a Balassagyarmatra érkező idegenforgalmat 
vagy munkavégzést végzők fognak ide jönni, és azok fognak ott parkolni.  
Úgy gondolom, hogy ha ez nem bevételi szándékot jelent, akkor a pótdíjat csökkentsük, mert azt soknak 
találom. Köszönöm! 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a bizottságok véleményét, javaslatait. 
Van két javaslat a parkolási díjra, egy 100 forintos és egy 50 forintos. És a pótdíjra pedig van egy 3000, és 
egy 1000 forintos díj. Először a 100 forintról fogunk szavazni, majd a pótdíj tekintetében az 1000 forintról. 
 
A polgármester egyéb kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a 100Ft/óra parkolási díjra vonatkozó 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a 1000 forintos pótdíjra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
     
A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet a kiegészítésekkel együtt, melyet a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal és  2 tartózkodás mellett elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

16/2015 (III.30.) önkormányzati rendelete 
fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
22.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014-2019 évi ciklusra vonatkozó 

gazdasági programjának elfogadására     
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy vélemény, hozzászólás a napirendi pont kapcsán. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót polgármester úr! 
Előzetesen 2 megjegyzést szeretnék fűzni az anyaghoz. Tekintettel arra, hogy egy nagyon komoly 
időszakról van szó, azt gondolom, hogy az előterjesztést előbb is megkaphattuk volna, mert így nagyon 
nehéz helyzetbe kerültünk. A másik, hogy talán a téma sajátossága miatt érdemes lett volna egy kicsit 



szélesebb körű közvélemény kutatást végezni ebben a témakörben, és esetlegesen bevonni a város 
polgárait, és egyéb társadalmi szerveit is.  
Ami a konkrét anyagot illeti, néhány dologra szeretnék reagálni. 
A költségvetési vitában is szóltam az iparűzési adóról, ott volt közöttünk egy kis véleménykülönbség. Én 
most átszámoltam a 2008-2014-ig terjedő időszakra vonatkozó, iparűzési adóval kapcsolatos statisztikai 
kimutatást. Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 2008-hoz viszonyítva 2014-ben a 22%-os 
infláció figyelembe vételével, 50M forint nagyságrendben mínuszunk van. Csak jelezni szeretném, hogy 
az ez évi költségvetési tervezetben 760M forint bevétel van tervezve az iparűzési adó tekintetében, ami 
80M többletet jelent az előző évihez képest. Ezt tulajdonképpen könnyen teljesíthető, hiszen hogyha 
680M forint volt az előző évi tervezet és 793M forint a teljesítés, akkor az ez évi 760M forintos terv az 
ilyen szempontból könnyen teljesíthető. Nyilvánvaló, hogy az iparűzési adó bevétel csupán néhány 
elemből tevődhet össze, mert egyébként nem tudunk ezzel kapcsolatban plusz bevételt produkálni. Amit 
még kicsit hiányolok, hogy nem látunk prognosztizált előterjesztést a 2014-2019-es időszakra, gondolom, 
hogy miért. 
Ami a többi dolgot illeti, sok minden van megfogalmazva. Ennek a reális megvalósítása kapcsán egy kicsit 
szkeptikus vagyok. De 3 területet szeretnék hangsúlyosan kiemelni, amiben kérem a támogatást, illetve 
én úgy gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor ez a város lakosságának a komfortérzetét 
javítani fogja, ami rendkívül fontos. 
Az egyik ilyen az a panelprogram, melyet minden körülmények között meg kellene csinálni. 
A másik a fiatalokkal való foglalkozás. Én azt nagyon jónak tartom, ami itt le van írva, hogy frekventált 
helyeken wifi kiépítése és az intézmények korszerű eszközökkel való felszerelése tervbe van. A BMX és 
gördeszka pálya is nagyon jó és hasznos a fiatalok számára.  
A polgárias gondolkodást segítsük ebben elő, amihez még hozzátartozna a kultúra fejlesztése, ami itt fel 
van sorolva. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy egy alkotóháznak a tervezése is benne van, hiszen a 
művészi élethez a háttérlehetőségek biztosítása rendkívül fontos. Az is lényeges, hogy a kulturális, 
művészeti élet ilyen szinten fejlődjön a városban. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. 
De szeretném hangsúlyozni, hogy legközelebb kérnék ebben nagyobb lehetőséget, hogy szélesebb 
körben tájékozódjunk, és egy alaposabb véleményt tudjunk kialakítani. Azt gondolom, hogy amik itt le 
vannak írva, azzal minden rendben van, csak ennek a megvalósításának a lehetőségét és forrását 
egyelőre nem látom tisztán. Köszönöm! 
 
Lombos István: A kérdésem az lenne, hogy a tervezett fejlesztések kapcsán az anyagban leírt sorrend 
az egyben az ütemezés sorrendjét is jelenti?  
A fejlesztési terv, a ciklusra való előterjesztés ez nem jelenthet vitát. Ez egy olyan anyag, amit bár későn 
kaptunk meg kicsit, ahhoz hogy részletesen tudjunk róla véleményt mondani, de az átnézése után azt kell, 
hogy mondjam, hogy ha ennek az 50%-a valósul meg, akkor is eleget tett vállalásinak az önkormányzat, 
Balassagyarmat város vezetése. 
Olyan vállalások és olyan tervek szerepelnek benne, amikre ha forrást tudunk szerezni a városnak, akkor 
nem kell a városvezetésnek szégyenkezni, amikor számon kérik az elvégzett munkát. 
Ami a kérdésemet illeti, az azért történt, mert ebben vannak olyan feladatok, melyekhez elképzelhetőnek 
tartom, hogy pályázati szempontból előbb tudunk pénzt szerezni. Ha megelőzi egyik a másikat, akkor az 
ne legyen akadálya annak, hogy megvalósítsuk azt a feladatot, amire pályázni tudtunk. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Azt lehet látni, hogy például a 4-es pont alatt van a tanuszoda. Azt 
gondolom, hogy ez nagy valószínűséggel előre fog kerülni a sorrendben, hiszen hamarosan ennek el fog 
kezdődni a munkálata, a közbeszerzésnél tartanak, és ha minden jól megy, akkor ősz végére, ha netán 
elcsúszna a közbeszerzés, akkor jövő év elejére a tanuszoda állni fog. Erre határozott ígéretet kaptunk, 
úgy hangzott el, hogy a pénz megvan hozzá, és a kormányzati szándék is egyértelmű, benne van 
Balassagyarmat azok között a települések között, ahol meg fogják építeni ezt. 
Abban igaza van Elnök úrnak, hogy ne így legyen a sorrend. A 2014-2020-as európai uniós pályázati 
ciklus kapcsán, amiről szintén fogjuk tájékoztatni a Képviselő-testületet, Nógrád megyében megemelték 
az uniós támogatást 21Mrd-ról 42Mrd forintra. Számtalan olyan projekt van ebben a Nógrád megyei 
tervben, ami nálunk is szerepel. Nagyon remélem, hogy ez így is lesz, hogy megvalósul. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Hadd kérjek elnézést a hivatal nevében, magamra vállalva a késlekedést, 
de számítógépes hiba okozta azt, hogy nem tudott pénteken kimenni az anyag, és ehelyett csak a 



következő hét elején került oda a program a képviselőkhöz. 
Egyébként nem érhette meglepetés, azokat a képviselőket, akik már régebb óta tagok, hiszen ez a 3. 
ciklus, amikor ugyanebben a metódusban, és ugyanebben a felosztásban jelenik meg a gazdasági 
program. Megjegyzem, vannak települések, akik 2 oldalas határozatban elintézik a programot. Azt 
gondolom, hogy ez a városvezetés mindig próbált valamennyire a realitáshoz igazított, de mégis hosszú 
távú irányokat megszabni a fejlesztésekre.  
A törvény azt írja elő, hogy bizonyos alapelveket kell rögzíteni, például az adózás tekintetében. Valóban a 
reálérték számítások az iparűzési adónál nem kerültek figyelembe véve, de képviselő úr utána olvashatja, 
hogy az adó terheltség reálértéke jelentősen csökkent, ami viszont a lakosság számából fontos. Tehát ha 
hozzászámoljuk, hogy az adó kivetettségi lehetőségeink milyenek voltak, és ehhez képest 2009 óta a 
képviselő-testület nem élt adónöveléssel, és rögzíti ebben az anyagban, hogy nem is kíván élni, akkor 
azért bőven kompenzálásra kerülnek ezek a tételek. A gazdasági szektor pedig fizesse meg a 
tevékenysége után járó adókat. 
Elnök úrnak mondanám, hogy a fejlesztési sorrend nem sorrend, tehát nem prioritásokat jelöl. Fixen és 
konkrétan csak azok a programok vannak megemlítve, amik már tudhatóan prioritást élveznek a megyei 
területfejlesztési programoknál. Nagyjából júniusra fog összeállni a kép, tehát körülbelül a júniusi időszak 
lesz az, amikor elindulnak az önkormányzatot is érintő pályázatok. A Képviselő-testület elé be fog jönni  a 
vélhetően májusra kialakuló, az anyagban említett 2013-as 76 programcsomagból kivett szűkebb 
fejlesztési rangsor, amit a testület meg fog tárgyalni, és nyilván egyenként. Ezek egyenrangú, egymás 
mellett lévő fejlesztési célok.  
 
Lombos István: Nekem ezzel az anyaggal az egyetlen bajom, hogy van egy kis politikai felhangja az 
elejének, amit nem igazán veszek jó néven.  
A másik dolog, amit mondanék, hogy annak idején, amikor a következő európai uniós ciklusnál a magyar 
kormány leadta az igényét a fejlesztésekre, és az ehhez számukra biztosítandó európai uniós 
finanszírozási összegre, akkor a megyéknek le kellett adni azokat az igényeket, melyeket meg akar 
valósítani a megyében, és amelyhez európai uniós pénzt akar. Ebben a feladatokat is meg kellett 
határozni. Ebben sajnos a megye olyan feladatokat határozott meg, ami nem végrehajtható, tehát nem 
körültekintően járt el. 
És ma már ott tartunk, hogy a megye korrekciót kér a felhasználhatóságot illetően, amire első ütemben 
már nem volt a válasz. Innentől azt mondanám, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
megye hozzá tudjon jutni ahhoz az európai uniós támogatási összeghez, nagyságrendhez, ami eredetileg 
az Európai Unió támogatásából Nógrád megyére várhatóan megérkezett volna. 
De ha ugyanazokat a feladatokat kell megcsinálni, mint amit eredetileg benyújtott a megye, akkor a 
pénzhez nem fogunk tudni hozzájutni, és akkor ez baj lehet Balassagyarmat város fejlesztési igényinek a 
kielégítésében is. Például a megyei igény benyújtásakor körülbelül a 40Mrd forintos nagyságrendű 
támogatási összegből mintegy 40% bölcsőde építésre volt prognosztizálna. Ezt Nógrád megyében nem 
lehet megcsinálni. Ha nem lehet módosítani a terven, akkor ez a pénz nem fog Nógrád megyébe kerülni 
és nem lehet másra használni sem, és ez problémát okozhat. Csak azért hívom fel a figyelmet erre, hogy 
ebben vannak illetékesek, akik a megyének, és konkrétan Balassagyarmatnak is a segítségére tudnak 
lenni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Szeretnék mindenkit értesíteni, hogy április 7-én, a díszteremben lesz egy 
tájékozató az Európai uniós támogatásokról. A Nógrád Megyei Önkormányzat elnöke és a 
területfejlesztési csoport fognak előadást tartani. Akit érdekel szeretettel várunk. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Igen, ez a téma „megért sokkal több misét”, mint amennyit foglalkozik vele 
a politika. Ez egy olyan terület, melyet az egyszerű választópolgárnak nem lehet interpretálni, annál 
bonyolultabb a helyzet. A brüsszeli irányító hatóság minden országtól egyben fogadja el a régiós, területi 
fejlesztési csomagokat, más néven területi operatív programokat. Tehát 1 területi operatív program van, 
és a területi operatív programok az ország egészére szólnak. Így csak egy egységes fejlesztési program 
jön létre, amelyben valóban vannak anomáliák. Például az óvodánál érdekes dolog, hogy csak 
létszámnövekedésre lehet óvodákat építeni. Illetve van olyan is, hogy turisztikai fejlesztések esetében 
elvárnak idegenforgalmi adó bevételt. Ilyen a városunkban nincsen. Adott esetben, ha így marad a 
szabályozás, akkor mérlegelni kell, hogy vagy bevezetjük az idegenforgalmi adót, vagy nem lesz 
turisztikai pályázat. Egyébként van lehetőség a megyék között keretátcsoportosításokra. E tekintetben a 



megyei területfejlesztési ügynökség dolgozik és egyeztet az országos központtal. Mondanék egy példát a 
szociális városrehabilitáció kapcsán: még a megyén belül is nehéz e tekintetben egységes koncepciót 
alkotni, mert lehet, hogy Salgótarjánban, Bátonyterenyén, vagy Szécsényben a szociális 
városrehabilitáció égető probléma, de Balassagyarmaton nincs szegregált terület, nekünk nincsenek 
gettóink, nincsenek olyan nagy kiterjedésű halmozottan hátrányos városrészeink, amiben 100 milliókat el 
tudnánk költeni. Ugyanakkor kötelező a szociális város rehabilitációnál, hogy területileg is megfelelően 
szétszórt legyen, tehát mind a 6 városban legyen valamiféle program. Tehát vannak ilyen problémák, de 
ezt nyilván meg kell oldani, és kreatívnak kell lenni a pályázatírás tekintetében. 
Ami pedig a most záruló ciklust illeti, Balassagyarmat nem vall szégyent, Balassagyarmat Nógrád 
megyében kiemelkedő a sikeres pályázatok tekintetében. Nógrádban inkább az a baj, hogy nem 
pályáznak, alacsony a pályázati hajlandóság. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük! 
 
A polgármester egyéb kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2015.(III.26.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014-2019 évi ciklusra vonatkozó gazdasági 

programjának elfogadásáról 
 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014-2019 évi ciklusra vonatkozó 
gazdasági programját. 
 
23.) Előterjesztés a 13/2015 (I.30.) határozat módosítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2015. (III.26.)  h a t á r o z a t a 
új börtön építéséről 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen felajánlja 3154/2 hrsz, 
természetben Fáy utcában található építési területet, vagy 055/6. hrsz. természetben külterület Szügyi 
út Delphi melletti építési területet új börtön létesítésére Balassagyarmaton. 
  
2./  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal az 1. pontban megjelölt területen túl, a jelenlegi Börtönépület és Ipoly Cipőgyár kiváltása 
érdekében további területet is felajánl ingyenesen (064/12. hrsz), cserébe az említett műemlék 
börtönépület tulajdonjogáért Balassagyarmaton. 
  
3./  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
ingyenes használatba felajánlja a 440. hrsz-ú területet, valamint a 440/A, 440/B és 440/C hrsz-ú 
természetben Bercsényi u. 2. (Törvényszék melletti) épületet az előzetes fogvatartottak részére alkalmas 
fogda és szükséges helységei kialakítására – esetlegesen a bírósággal és az ügyészséggel 
együttműködve - vagy az Ipoly Cipőgyár részére szabad kapacitásként azzal, hogy az eddigi cipőgyári 
irodahelyiségek a fogvatartottak elhelyezésre alkalmas cellák kialakítása céljából felszabaduljanak. 



 
4./  A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, az 
ajánlattételhez szükséges adatok és dokumentumok beszerzésére, az ajánlat Belügyminisztérium részére 
történő megküldésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
5./ A Képviselő-testület a 13/2015 (I.30.) határozatát visszavonja. 
 
Határidő: 2015. március 30. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
   dr. Varga Andrea jegyző 
 
24.) Előterjesztés az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról szóló 

12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Zolnyánszki Zsolt: Ez egy rendeletmódosítás, egyik bizottság sem tárgyalta.  
A Kulturális Bizottsági ülésen tárgyaltuk az egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíjpályázat kiírását, 
melyet el is fogadtunk. Viszont volt a Bizottságnak egy módosító javaslata, ami viszont rendeletmódosítást 
igényel. Ha ez életbe lép, akkor tud a bizottság határozata is érvénybe lépni.  
Úgy látjuk, hogy az idei költségvetésünkben elfogadott keretösszeg alapján, amiből ez az ösztöndíj 
támogatás kiosztásra kerülne, megtehetjük azt, hogy megemeljük az ösztöndíj összegét. Ez 2 területet 
érint, a 4-4,5 tanulmányi átlag esetén 5-15e forintig terjedő, míg a 4,5 átlag feletti tanulók esetében 10-
20e forint közötti összeg lenne meghatározva. Az előző évhez képest emelkedést jelent, amit a 
rendeltünkben kell szabályozni.  Kérem, hogy támogassák ezt. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2015 (III.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról szóló 

12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
25.) Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
     

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2015. (III.26.)  h a t á r o z a t a 
a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról 
 
1.Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági 
miniszter által  szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 
intézmények fejlesztése, felújítása támogatásról címmel kiírt pályázati kiírásra, 20 millió forint támogatási 



összeg erejéig. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési 
költség maximum 25%-át, 2015. évi költségvetése terhére. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. április 15.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

dr. Varga Andrea jegyző 
 
26.) Egyebek 
 
Szedlák Sándor: A legutóbbi Képviselő-testületi ülésünkön az egyik napirendnél felmerült egy kérdés a 7 
perces hozzászólási lehetőségünkkel kapcsolatosan. A polgármester úr figyelmeztetett bennünket, hogy 
megvonja a szót, ha túllépjük ezt az időt. Megnéztem pontosan a Szervezeti és Működési Szabályzat ide 
vonatkozó részét, és ha megengedi a Képviselő-testület, szó szerint idézem, hogy mit ír elő: 
„A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. Az ugyanazon napirendhez kétszer lehet 
hozzászólni, melynek időtartama a 7 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester 
megvonhatja a szót a felszólalótól.” 
Ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy megvonhatja, tehát ez nem írja elő a polgármesternek, hogy 
meg kell vonni a szót. Ráadásul a költségvetés vitája úgy gondolom, hogy a legfontosabb napirend, ami 
létezik egy önkormányzat életében. Csak halkan jegyzem meg, és nem akarok példálózni, de aznap 
délután Pulay képviselő úr egy másik napirend kapcsán 15 percet beszélt, amikor felhívta a polgármester 
úr erre a figyelmét. A másik, hogy ha kétszer kapunk lehetőséget, és az csak 7 perc, akkor nem tudjuk 
kifejteni véleményünket, hiszen valamilyen reakcióra is kellene időt szakítani. 
A kérdésem, hogy van-e arra mód és lehetőség, hogy ezt a pontot a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban módosítsuk, tehát az időkeretet növeljük?  
Vagy én azzal is egyetértek, hogy nem lesz módosítva, de akkor tisztelettel kérem a polgármester urat, 
hogy ne vonja meg tőlünk a szót, mert polgármester úrnak ez csak egy lehetősége. Azt gondolom, hogy 
az a tisztességes, hogy ha mi megkapjuk azt a hozzászólási lehetőséget, főleg olyan napirendeknél, mely 
a város egészét érintik. 
Tiszteletteljes kérésem, hogy ezt gondoljuk át. Köszönöm! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Képviselő-úrnak joga van ahhoz, hogy módosító javaslatot tegyen, ennek 
nem látom akadályát, le kell írni, be kell terjeszteni. 
A 7 percet már régóta használjuk. Úgy gondolom, amikor már képviselő urak nagyon elkezdenek beszélni, 
akkor valamilyen szinten gátat kell szabni ennek. Úgy gondolom, hogy ha egy ésszerű javaslatot tesz 
képviselő úr, akkor végig fogjuk gondolni. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az SZMSZ rendelkezik erről a 7 percről, továbbá 
annak 22. §-a az ülés vezetéséről. Ez alapján a polgármester, illetve távollétében az alpolgármester 
jogosítványa az ülés vezetése. Ennek mindenképp kell, hogy valamilyen kerete legyen. Természetesen a 
7 perc módosítható, amennyiben ezt kérik, akkor a következő ülésre elő tudjuk készíteni az SZMSZ-nek, 
mint rendeletnek, az ilyen irányú módosítását. Viszont az ülést vezető polgármester feladatai és 
jogosítványai között felsorolásra kerül, hogy a hozzászólásra megadhatja, illetve megvonhatja a szót és 
ezt a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel felülbírálhatja. Valamint az is benne van, hogy 
hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozhatja a hozzászólások időtartamának 
korlátozását és a vita lezárását. 
Úgy gondolom, hogy a februári ülés speciális volt. Eleve korábban kezdődött, és a tárgyalt komoly és 
hosszúra nyúlt előterjesztések, a közmeghallgatás, és a megjelent vendégek okán is igyekezett 
polgármester úr valamilyen szinten mederben tartani az ülés mentét. Nem emlékszem olyanra, hogy 
polgármester úr emiatt ténylegesen megvonta volna a szót.  
Amennyiben képviselő úr ezt igényli, természetesen előkészítjük a rendelet módosítását. 
Olyan üléseknél, ahol több olyan előterjesztés van, mely súlyosabb vitára ad okot, ezeknél polgármester 
úr tudja hosszabban engedni a tárgyalást, azzal, hogy az ülés beleférjen az arra előírt keretekbe.  
De még egyszer mondom, hogy semmi akadálya, hogy a 7 percet módosítjuk, akár olyan jelleggel, hogy 
például költségvetést érintő kérdéseknél a 7 percnél több időt határozzunk meg. 



 
Hadd tájékoztassam a tisztelt Képviselő-testületet az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokról, 
melyek az ülés előtt kiosztásra kerültek. A svájci magyar együttműködési program keretében megvalósuló 
ivóvízhálózat rekonstrukció közbeszerzési eljárásához kérte a svájci fél, hogy minden döntéshozó, így 
képviselő-testület és a közbeszerzési bizottság tagjai, nyilatkozzanak arról, hogy vele szemben nem áll 
fenn összeférhetetlenség. Az, hogy mi minősül összeférhetetlennek, azt a lap alján részletesen kiemeltük 
a törvényből. Röviden az összeférhetetlen, akitől a döntés objektív, pártatlan elbírálása nem elvárható, 
azért mert bárminemű, elsősorban gazdasági jellegű, de bármilyen más érdekeltsége áll fenn azoknál a 
gazdasági társaságoknál, akik valamilyen részben az ajánlatevői oldalon megjelentek. Ez volt az az indok, 
ami miatt kérjük ennek a leírását, és ezt a svájci félnek holnapi napon továbbítani fogjuk. 
 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást! 
 
A polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést berekeszti. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

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


