Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június hó 05. napján
8,30 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Huszár Péter, Lombos
István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla, Szedlák Sándor és
Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit.
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 10 fő van jelen, Dobrocsi Lénárd és Fazekas János
távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.
A polgármester megkérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs.
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen
szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2015.(VI.05.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

A közbeszerzési terv a következő I.3. ponttal egészül ki:
Kbt. III. Rész szerinti
I.3. Szent Erzsébet Idősek
eljárásrend, Hirdetmény
Otthonába gépjármű
1 db
közzététele nélkül indított
beszerzés
eljárás


2015.

2015.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. június 12.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2015.(VI.05.) h a t á r o z a t a
a 2015. évre a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a helyi
közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik arról, hogy
Balassagyarmat Város Önkormányzata:
a.) a helyi közösségi közlekedést 2015. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja;
b.) a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2014. évben 6.000.000.Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá;
c.) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás útján a szolgáltatóval a közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte meg.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2015. június 11.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2015.(VI.05.) h a t á r o z a t a
a 29/2015.(II.26.) határozat módosításáról
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1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2015.(II.26.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
- a szennyvízhálózat üzemeltetésére az önkormányzat ingyenes vagyonkezelési szerződést köt a
DMRV Zrt-vel
- az ivóvízhálózat üzemeltetésére az önkormányzat üzemeltetési szerződést köt a DMRV Zrt-vel.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a tárgyalások
lefolytatására és a szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. június 10.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

4.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Szedlák Sándor: Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Én a tegnapi nap folyamán átküldtem a
polgármester úrnak egy emailt. Egy fényképpel együtt. A Szügyi út és a Fáy A. utca sarkán lévő állapotok
miatt. Az a fénykép kb. egy hetes, azóta az állapotok mondjuk 10x-ére romlottak. Ott egy több hetes
dologról van szó. Én azt kérem nagy tisztelettel, hogy ebben intézkedni szíveskedjék polgármester úr.
Csach Gábor alpolgármester: És van a városban még 4-5 ilyen hely.
Szedlák Sándor: Igen, gondolom. De hát itt van előttünk egy ilyen szerződési javaslat.
Csach Gábor alpolgármester: Köze nincs ehhez a napirendhez.
Szedlák Sándor: Tudom, hogy az a válasz, hogy az állampolgári magatartást nem lehet kontrollálni, meg
egyéb dolgok, de valamit, azt gondolom, hogy ki kell találni. Az tény, hogy az ott, így nem maradhat.
Huszár Péter: Én dolgoztam a Városgondnokságnál, ez sajnos napi probléma. Mercedesekből és BMWkből rakják ki az ilyenfajta szemetet. Nemcsak az ott, abban a körzetben élő emberek, hanem
szándékosan mennek ki autóval, mert nem tudják kontrollálni. Tényleg mondhatni, hogy ez állampolgári
probléma. Több kezdeményezés volt arra, hogy bekamerázzuk ezeket a problémás területeket, de most
már nem fog kelleni, mivel meg fognak szűnni ezek a gyűjtőhelyek.
Ez nem képviselő függő. Teljesen mindegy ki ott a képviselő, a szemetet ugyan úgy odahordanák.
Csach Gábor alpolgármester: Négy ilyen problémás hely van a városban, a Fáy, a vasúti átjáró, a Kecske
liget és a Mártírok út Horváth E. utcai sarok.
Huszár Péter: Véleményem szerint ez egyetlen egy dolog miatt van, hogy a hulladékudvart a mai napig
nem nyitották meg. Én tudom nagyon jól, hogy más városokban ez úgy van, hogy meg van határozva,
hogy lakosonként mennyi szemetet lehet kivinni.
Reznicsek Ferencné: Én csak azt szeretném elmondani, hogy többször telefonáltam már, és a
Városgondnokság minden hétvégén elviszi a szemetet, de hétfő reggelre már ugyanúgy ott van. Valóban
az van, hogy nem ottani lakók viszik oda, ők is fel vannak háborodva.
Medvácz Lajos polgármester: Esetleg egy látszatkamera kitétele is megoldás lenne.
Megragadom a lehetőséget, és itt kapcsolódóan az előzőekben elhangzottakhoz, tájékoztatom a
Képviselő-testületet, hogy újabb rendszám felismerő kamerát tettünk ki. Kicsit egyoldalú volt a helyzet, az
Egészségháznál a Kossuth L. utca felől érkezőket lehetett regisztrálni, nagyon jól működik, még éjszaka is
tökéletesen felismerhető a rendszám. Viszont a kamionok többsége a másik oldalról jön be a városba.
Ennek az új kamerának köszönhetően onnan is tudjuk ellenőrizni. A Cseperedő Óvodánál van felszerelve,
elképzelhető, hogy ez majd visszafogja valamelyest a városon átmenő kamionforgalmat.
Tájékoztató tábla elhelyezésére szükség lenne a kemping környékén, ez viszont a Közút feladata.
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Siket Béla: A Nyírjesi úton, a BUFI mellett van ez a lerakó sziget, ott is ilyen áldatlan állapotok voltak.
Valaki felidegesítette magát, kitett egy táblát, hogy kamerázott terület, attól a naptól megszűnt a probléma,
a hulladéklerakó környéke rendezetté vált.
Azon is el kellene gondolkodni, hogy havonta ki kellene jelölni egy napot, amikor ingyenesen elszállítanák
a kitett háztartási hulladékot.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2015.(VI.05.) h a t á r o z a t a
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

Napirend után:
Lombos István: Két kérdésem van. A déli elkerülő út minek kellett?
Csach Gábor alpolgármester: Egyhangúlag döntött a Testület róla, ugyanúgy a folytatásáról is.
Lombos István: Alpolgármester úr, hibáztam. Milyen célt szolgál ez az út? A Kábelgyárban dolgozóknak
nagyon jó, hogy jó úton tudnak bejárni, dolgozni, nagyon kulturált körülmények között. Ez egyébként egy
nagyon szép, remekül megcsinált út. De az útkereszteződésben vége van.
Csach Gábor alpolgármester: Az előző rendkívüli testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a
folytatásáról. Egy városon belül mindig vannak körgyűrűk. A vasúton, Balassagyarmaton, három helyen
tudtunk átkelni, most már négy helyen. Ez a déli belső tehermentesítő út I. üteme. Amíg megépül a
folytatás, arra a 10-15, 20 évre, addig jó lesz a teherforgalom elvezetésére is.
Lombos István: A másik felvetésem: Az Idősek Otthona melletti buszparkoló, ahol a helyi járat is
megfordul. Azt meg kellene csináltatni, leér az autóbusznak az alja, egy fél kocsi kővel a gödröket
betömni. A másik, hogy az összegyűjtött szemét, óriási kupacban, ott van hagyva. A buszok
megfordulását, közlekedését gátolja.
Huszár Péter: Kommunikációs probléma volt, a mart aszfaltot akartuk oda berakni, meg volt beszélve az
intézményvezetővel, erre a teherautó elvitte. Ahelyett, hogy leöntötte volna, elvitte.
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a képviselőknek az aktív részvételt, a munkát és 8.50 órakor
bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

