Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október hó 29. napján
14,00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas
János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné,
Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város
polgárait. Külön köszönti Juhász Péter mérnök urat, volt polgármester urat.
Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények vezetői, akik az ülésen
megjelentek. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 12 fő van jelen) és azt
megnyitja.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek javaslata?
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Bár, most kaptam egy anyagot a Labdarúgó Klubbal
kapcsolatban, amit a Kulturális Bizottság tárgyalt, csak belenézni tudtam. Kérdésem az, hogy miután a
Képviselő-testület arról döntött, hogy napirendre veszi a témát, és ez az elmúlt testületi ülésen nem történt
meg, arra való hivatkozással, hogy a Labdarúgó Klub halasztást kért, az októberi testületi ülésre lesz
behozva. Ez most sincs a napirendek között. Kérdésem, hogy miért nincs napirenden, és miért elengedő
az, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta? Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Egyebekben természetesen ezt fogjuk említeni. A bizottsági ülésen
megjelentek a Labdarúgó Egyesületnek a vezetői, erről készült a kiosztott összefoglaló anyag.
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót. Szeretnék idézni egy email-emből: „Tisztelt Polgármester Úr!
Legyen szíves tájékoztatni azzal kapcsolatban, hogy a 2015. június 25-i testületi ülésen feltett írásos
kérdésem kapcsán, amely a balassagyarmati Ipoly-holtágak védelméről szólt, sikerült-e megkeresnie az
illetékes környezetvédelmi hatóságot. Amennyiben tudott élni ezzel a lehetőséggel, kérem, tájékoztasson
a kapott válaszról. Amennyiben nem tett lépéseket az említett hatóság megkeresésével kapcsolatban,
legyen szíves tájékoztatni, hogy mikor kívánja ezt megtenni?” Ezt az emailt augusztus 18-án írtam Önnek,
és még azóta nem kaptam választ.
Medvácz Lajos polgármester: Javaslom, hogy ezt is az Egyebek napirend keretében tárgyaljuk meg.
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Egyéb javaslat nem lévén, a Polgármester szavazásra bocsátja a Lombos István elnök úr által felvetett
téma Egyebek napirendi pont keretében történő megtárgyalásának javaslatát, melyet a Képviselő-testület
11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a Dobrocsi Lénárd képviselő úr által felvetett téma Egyebek
napirendi pont keretében történő megtárgyalásának javaslatát, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.01.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2005.(V.06.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú épületek 2016. évi felújítási tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2014 – 2015 évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési,
Gyermekjóléti Társulás 2014 – 2015 évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Családsegítő

és

b.) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változások
miatti felülvizsgálatra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Teleki u. 1. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti
szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás lakáshasználati
jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás bérleti jogának, a
Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. I. lh. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a „menzareform” bevezetése hatásainak vizsgálatára
Előterjesztő: Szedlák Sándor települési képviselő
15.) Egyebek
Zárt ülés
1) Előterjesztés „A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Balassagyarmat
város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója” című, SH/3/30 azonosítási számú pályázatban
foglalt kivitelezési munkálatok elvégzése a FIDIC Piros Könyv szerződéses feltételei szerint” tárgyú
szerződés megvalósításához kapcsolódóan felmerült, alapprojekttel összefüggő ivóvíz hálózati
rekonstrukció építési beruházása vállalkozási szerződés alapján, a FIDIC Piros könyv szerint
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester: Köszönti ismét Juhász Péter mérnök urat, aki a választópolgárok döntése
alapján 1994 és 2002 között, két cikluson át vezette polgármesterként a várost. Elmondja, hogy az
október 23-i ünnepi ülésen emlékezett meg a Képviselő-testület az önkormányzatiság létrejöttének 25.
évfordulójáról. Ebből az alkalomból a város nevében, a Civitas Fortissima századik jubileumára készült
emlékplakettet nyújt át Juhász Péternek, egyik elődjének – aki az ünnepi ülésen egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni –. aki ereje szerint dolgozott a város minél jobb működéséért és fejlődéséért.
Felkéri Juhász Péter urat, vegye át az emlékplakettet és fogadja őszinte jókívánságainkat.
(Emlékplakett átadása)
Ezután ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, illetve tájékoztat a
kulturális rendezvényekről, programokról (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondja, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 26. § (5) bekezdése értelmében az ülésen
tárgyalt rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, vélemény nem érkezett.
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnest, a Hivatal Pénzügyi Osztályának
vezetőjét. Megkérdezi, hogy a kiküldött írásos anyaghoz kíván-e szóban kiegészítést fűzni?
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Köszönöm nem.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2015.(XI.03.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.01.)
rendelete módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés a helyi sportfeladatokról
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

azok

ellátásáról

szóló

33/2004.(XII.17.)

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2015.(XI.03.) önkormányzati rendelete
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 33/2004.(XII.17.) számú
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2005.(V.06.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Bécsiné Miklecz Mariettát, a GAMESZ igazgatóját. Megkérdezi,
hogy a kiküldött írásos anyaghoz kíván-e szóban kiegészítést fűzni?
Bécsiné Miklecz Marietta igazgató: Köszönöm nem.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2015.(XI.03.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2005.(V.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú épületek 2016. évi felújítási tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2015.(X.29.)
határozata
az önkormányzati tulajdonú épületek 2016. évi felújítási
tervének jóváhagyásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évre a felújítási tervét az
alábbiak szerint fogadja el:
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•
•

Rákóczi út 25- 27. számú épületben a magántulajdonban lévő lakások tulajdonjogának
megszerzése
Rákóczi út 7- 9. számú épületben a magántulajdonban lévő lakások tulajdonjogának
megszerzése, majd az ingatlanok bontása

mely célokra a képviselő-testület 12 000 000.- Ft előirányzatot biztosít 2016. évi költségvetési
rendeletben.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletében
szerepeltesse az 1. pontban megállapított előirányzatokat.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2015.(X.29.)
határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2016. évi
belső ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Önkormányzat
és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2016. évi belső ellenőrzési tervét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: folyamatos
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Többcélú

Társulása

2014

–

2015

évi

Medvácz Lajos polgármester köszönti Telek Tibor intézményvezetőt. Megkérdezi, hogy a kiküldött írásos
anyaghoz kíván-e szóban kiegészítést fűzni?
Telek Tibor intézményvezető: Köszönöm nem.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2015.(X.29.)
határozata
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2014 – 2015 évi beszámolójának
elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2014 – 2015 évi beszámolóját.
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7.) a.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás 2014 – 2015 évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Gúth Melinda szolgálatvezetőt. Megkérdezi, hogy a kiküldött írásos
anyaghoz kíván-e szóban kiegészítést fűzni?
Gúth Melinda szolgálatvezető: Köszönöm nem.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2014
– 2015 évi beszámolójának elfogadásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
2014 – 2015 évi beszámolóját.
b.) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező
változások miatti felülvizsgálatra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2015.(X.29.)
határozata
a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti felülvizsgálatról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban 2016. január 1. napjától
bekövetkező változás miatt a szolgálat jelenlegi működésére vonatkozó felülvizsgálatot.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a felülvizsgálat valamint
jogszabályváltozás okán szükségessé váló módosításokat a soron következő képviselő-testületi ülésre
terjessze be.
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Teleki u. 1. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2015.(X.29.)
határozata
a Teleki u.1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti szerződés meghosszabbításáról
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvári és Társa Bt-vel a
Balassagyarmat, Teleki 1. szám alatti 1580/A/1 hrsz-ú, 201 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló
helyiségre a bérleti szerződést Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.) rendeletben foglaltak
szerint az alábbi feltételekkel hosszabbítja meg:
a)
a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. év augusztus hó 1. napjától 2017.
év július hó 31. napjáig terjedő időszakra szól,
b)
a helyiség bérleti díj összege: 10.270.-Ft/m2/év + áfa, azaz: 2.064.270.-Ft/év +áfa,
c)
bérleti jog meghosszabbítás ellenértékének -a meghosszabbított időszakra vonatkozó bérleti
díj 10%-ának megfelelő- összegét a Bérlő köteles megfizetni,
d)
a bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék összegének (háromhavi
bérleti díjnak megfelelő összeg) megfizetése,
e)
a bérleti díj értékállóságának biztosítása Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.20.)
rendeletben foglaltak szerint.
2. Amennyiben az 1. pontban foglaltak szerint a helyiségbérleti szerződés 2015. november hó 20.
napjáig nem kerül megkötésre, úgy a Nemesvári és Társa Bt. a helyiséget 2015. november hó 30.
napjáig kiürítve, kitakarítva köteles Balassagyarmat Város Önkormányzata részére visszaadni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Medvácz Lajos polgármester
a kiértesítésre: 2015. november 06.

9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti lakás
lakáshasználati jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Részt vettem a bizottsági üléseken, és a Pénzügyi Bizottság javaslatát – a
Képviselő-testület 2015. november hó 01. napjától 2016. október 31. napjáig lakáshasználati szerződést
köt Baranyi Dezsőnével, egyben a Képviselő-testület Baranyi Dezsőné 167.536 Ft összegű
lakbértartozását elengedi – támogatom, ezt bocsátom szavazásra.
A Polgármester szavazásra bocsátja az a) változat szerinti határozati javaslatot, mely szerint a
„Képviselő-testület Baranyi Dezsőné lakáshasználati jogviszonyát 2015. november hó 01. napjától
2016. október hó 31. napjáig meghosszabbítja, egyben a Képviselő-testület Baranyi Dezsőné
167.536 Ft összegű lakbértartozását elengedi”, melyet a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem
szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti
lakás lakáshasználati jogviszonyának rendezéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet alapján Baranyi
Dezsőné (szül.: ) Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 5. ajtószám alatti – 32 m2
alapterületű komfortos komfortfokozatú – lakás lakáshasználati jogviszonyát 2015. november hó 01.
napjától 2016. október hó 31. napjáig meghosszabbítja, egyben a Képviselő – testület Baranyi
Dezsőné 167.536.- Ft összegű lakbértartozását elengedi.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a lakáshasználót terhelik.
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2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:: A kiértesítésre: 2015. november 15.
A szerződés megkötésére: 2015. november 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás bérleti jogának,
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő
cseréjére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás bérleti jogának,
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogára történő cseréjéről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Czibulya Lászlóné (sz: ) részére, a
Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakásra fennálló bérleti jogát - közös
megegyezéssel, a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint. 4. ajtószám alatti 41 m2 alapterületű
komfortos komfortfokozatú lakás bérleti jogára cseréli 2015. december 1-től - 2016. április 30-ig,
költségelvű lakbér megfizetése mellett.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2015. november 15.
A szerződés megkötésére: 2015. november 30.
A Patvarci u. 20. tetőtér 10. ajtószám alatti lakás visszaadása az Önkormányzat részére
2015. november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. I. lh. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2015.(X.29.)
határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. I. lh. 1. emelet 1. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. I.
lh. 1. em. 1. ajtószám alatti 54 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú lakást Szklenár
Zoltán (szül.: ) részére – költségelven – határozott időre 2015. december 1. napjától 2018. november
30. napjáig költségelvű lakbér megfizetése mellett bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőt terhelik.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő:

a kiértesítésre: 2015. november 15.
a szerződés megkötésére: 2015. november 30.

Felelős:

Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2015.(X.29.)
határozata
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 ponttal egészül ki:
Kbt. III. Rész szerinti
III.4. Szent István utca
eljárásrend, Hirdetmény
útépítési munkáinak
közzététele nélkül indított
elvégzése
eljárás


2.

2015.
október
30.

2016.
április

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

13.) Előterjesztés a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2015.(X.29.)
határozata
a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány
számára 1 db Samsung D3 3TB 3.5 külső merevlemez USB 3.0 tároló vásárlásához, a digitális
állomány biztonsági mentésének elvégzéséhez és Sümeghi Tamás Balassagyarmat Város
Önkormányzatának hivatalos fotósa által a város részére készített fotók tárolásának megoldása
érdekében, az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 37.000,- Ft, azaz harminchétezer
forintos támogatást nyújt.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a „menzareform” bevezetése hatásainak vizsgálatára

10

Előterjesztő: Szedlák Sándor települési képviselő
Medvácz Lajos polgármester: Köszönti Bécsiné Miklecz Mariettát, a GAMESZ igazgatóját, és Szilágyiné
Kulik Valériát, a konyha vezetőjét. Megkérdezi, hogy kívánnak-e kiegészítést fűzni a kiküldött anyaghoz?
Bécsiné Miklecz Marietta igazgató: Köszönöm a lehetőséget, csak pár szóban egészíteném ki a kiosztott
tájékoztatót. Egy nagyon rövid anyagot tudtunk összeállítani már a bizottsági ülésre ennek a reformnak az
egy hónapos tapasztalatairól. Ott is elmondtam, de itt is el szeretném mondani, hogy ez a
kormányrendelet ajánlásként már három éve szerepel az illetékes hatóságok honlapján. Ezek alapján az
ajánlások alapján mi fokozatosan próbáltuk bevezetni. Nagy örömmel vesszük, hogy a Képviselő-testület
érdeklődik a munkánk iránt, állunk a vizsgálat elé, hiszen nagyon ritkán van szó erről a témáról ilyen
fórumon. Örülünk, hogy tájékoztathatjuk a Képviselő-testületet.
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Elsőként egy kérdést tennék fel: Tekintettel arra a
tényre, hogy egy új határozati javaslat van előttünk, miután szavaztunk, kaphatok-e még szót? Mert
másképp közelítem meg a témát, ha kaphatok utána szót, és más lesz a hozzászólásom, ha nem. Mert
megvárnám a szavazás végeredményét, bizonyos konklúziók levonása céljából, ettől teszem függővé a
mondandómat.
Medvácz Lajos polgármester: Képviselő Úr, nyugodtan elmondhatja most is, amit akar.
Szedlák Sándor: Köszönöm Polgármester Úr.
Medvácz Lajos polgármester: Ha akarja Képviselő Úr, akár szavazhatunk is előbb.
Szedlák Sándor: Nem, köszönöm Polgármester Úr. Hiszen előterjesztője vagyok a témának, úgy
gondolom, jogom van hozzá, hogy elmondjam a véleményem. Azért kérdeztem, hogy a szavazás után
kaphatok-e még szót, mert én egy teljesem más tartalmú határozati javaslatot terjesztettem be a
Képviselő-testület elé, mint az ülés előtt kiosztott.
Medvácz Lajos polgármester: Képviselő Úr, ha a kiosztott határozati javaslat nem felel meg az Ön
véleményének, tehet hozzá módosító indítványt, de ha a Testület elfogadja, már nem lehet módosítani.
Szedlák Sándor: Polgármester Úr, tisztában vagyok az eljárás rendjével. Nem egy malomban őrlünk. Az
eredeti előterjesztés határozati javaslata teljesen más, mint ami most itt van a Képviselő-testület előtt.
Medvácz Lajos polgármester: Akkor talán Képviselő Úr magyarázza el nekünk miben más.
Szedlák Sándor: Kezdjük azzal, hogy miért történt ez az előterjesztés. Az előterjesztés azért történt, mert
született egy olyan rendelet, amely érzékenyen érinti a közétkeztetést, illetve a gyermekek étkeztetését.
Ennek kapcsán végeztem egy vizsgálatot, magamtól, ezért kértem a lehetőséget a Képviselő-testülettől,
hogy ezt vizsgáljuk meg. Ez egy kormányrendelet, nyilvánvaló, hogyha ezt meg akarjuk változtatni, ahhoz
szükséges bizonyos lépések megtétele. Én az előterjesztésben hivatkoztam arra, hogy a Kormány kapott
ezzel kapcsolatosan észrevételeket, de arra való hivatkozással, hogy „nem érkezett a rendelet célját,
indokoltságát megkérdőjelező hivatalos észrevétel”, ezért nem foglalkozik vele. Azért bátorkodtam én ezt
a javaslatot megtenni, hogy a város Képviselő-testülete végezzen el egy vizsgálatot, annak a
tapasztalataiból vonja le a megfelelő következtetést. És, ha valóban fennállnak azok a gondok,
problémák, amiket én az előterjesztésben elemzek, a sótalanság, az íztelenség, akkor foglalkozzunk
ezzel a kérdéssel. Én kíváncsi vagyok a képviselőtársaim véleményére is, mert az Ifjúsági és Családügyi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta az énáltalam készített határozati
javaslatot. Nem tudom miért készült új határozati javaslat és került ide be. Az eredeti javaslat úgy szólt –
és itt szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testületi Tagok figyelmét, hogy olvassák el, és olvassák el ezt
a határozati javaslatot, ami most itt van előttünk –, a kettő köszönő viszonyban nincs egymással.
Az én határozati javaslatomban az volt, hogy:
„1.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, végeztessen átfogó vizsgálatot az önkormányzati
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intézményekben a „menzareform” nyomán kialakult helyzet értékelésére.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a vizsgálat megállapításait és a megteendő
intézkedéseket terjessze a Képviselő-testület elé.” Ez szerepel az eredeti határozati javaslatban. Ezzel
szemben idehoznak egy olyan határozati javaslatot, amely azt mondja ki, hogy:
„1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő konyhák üzemeltetője, a Gazdasági és
Műszaki Ellátó Szervezet által készített beszámolót a „menzareform” nyomán kialakult helyzet
értékeléséről.
2.) A Képviselő-testület felkéri az Intézmény Vezetőjét, hogy az éves beszámolóiban ismertesse a
menzareform bevezetése óta esetlegesen beérkezett panaszokat, megállapításait, megtett intézkedéseit.”
Tehát ez köszönő viszonyban nincs az eredeti határozati javaslattal.
Lehet erre integetni Alpolgármester Úr, de én erre azt tudom mondani, hogy a képviselőtársaim nézzenek
magukba. Alpolgármester Úr azt szokta nekem mondani, hogy ez a Balassagyarmati Képviselő-testület, itt
a városért dolgozunk, itt nem politikát csinálunk. Kérem szépen tisztelettel Képviselőtársaimat, menjenek
haza, kérdezzék meg a gyermekeiket, az unokáikat, hogy jó-e az étel, meg vannak-e azzal elégedve, mi a
tapasztalatuk. És ha ezek után is ezt a javaslatot megszavazzák, akkor én csak azt tudom mondani
Tisztelt Képviselőtársaim, hogy Balassagyarmat Város Képviselő-testülete alkalmatlan a feladata
ellátására. Alkalmatlan azért, mert egy egyszerű vizsgálatot nem képes elvégezni annak a célnak az
érdekében, hogy a város közétkeztetésében, a gyermekétkeztetésben rend legyen. Az én javaslatom az
lett volna, hogy egy négy pontból álló kérdőívet tegyünk ki a közintézményekbe. Annak a kitöltése 10,5
másodpercet vett volna igénybe, egy hét alatt lebonyolítható lett volna az egész. Ehhez képest ide
behozunk egy olyan határozati javaslatot, ami ezt elveti. Mert ez az én előterjesztésemet elveti.
Én ezt megértem, mert a Fidesz-kormány hozta ezt a rossz, szakszerűtlen, teljesen indokolatlan
rendeletet, és nyilvánvaló, hogyha a Képviselő-testület ezzel szembe megy, akkor a saját kormányával
szembe megy. De bocsánatot kérek, még egyszer mondom, Balassagyarmat Város Képviselő-testülete
nem arra esküdött fel, hogy a Fidesz-kormány határozatait hajtja végre, hanem arra esküdött fel, hogy
méltón képviseli Balassagyarmat város lakosságának az érdekeit. Most pedig nem ezt teszi. Ezért azt
mondom még egyszer, Képviselőtársaim nézzenek önmagukba, és vonják le azt a következtetést, hogy
ha ezt a határozati javaslatot így megszavazzák, akkor alkalmatlanok a feladatuk ellátására.
Egyébként pedig megjegyzem, nehogy azt gondolja bárki, hogy én ezt ennyiben fogom hagyni. Felhívom
Balassagyarmat város lakosságának figyelmét és minden lehetséges eszközt fel fogok használni annak
érdekében, hogy ezt a város lakosságával megismertessem. Hogy hogyan dönt a város Képviselőtestülete. Ez kérem szépen, szégyen. Köszönöm.
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Nekem Igazgató Asszony felé lenne egy
kérdésem: A bizottsági ülésen is felvetődött, és az anyagban is szerepel, hogy többször egyeztettek még
a szülőkkel is. Én rákérdeztem, hogy a sónak a kihelyezése a menzákon megoldódott-e, Ön arról
tájékoztatott minket, hogy ezt egyáltalán nem tervezik egyelőre. A szülőkkel való egyeztetéseken kikérték
ezzel kapcsolatosan a szülők véleményét? Ha igen, akkor az igen vagy a nem volt-e többségben?
A rendelet előírja, hogy ezzel kapcsolatosan különböző feliratokat kell kihelyezni. Az egyik menzán
tájékozódtam, ott ki van helyezve só. A tábláknak tiltást kell kifejezni, másrészt tájékoztatja is a
gyerekeket arról, miért sótlan vagy ízetlen az étel.
A bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a gyerekekkel foglalkozó minden szakember nem feltétlen
támogatja úgymond ennek az új, egészséges étrendnek a bevezetését. Nem minden személy áll ki
emellett, vagy nem tájékoztatja a gyerekeket arról, hogy miért fontos ez számukra. Ezt azért kérdezem,
mert itt kettős felelősségről van szó, egyrészt a szülőkéről, akiknek otthon illik erről beszélni, illetve a
gyermekekkel foglalkozó személyeknek, szakembereknek is van felelőssége. Ha a gyermek nem akarja
megenni, ha nem is erőszakkal, de valamilyen fajta ráhatással tudatosítani a gyerekekkel, hogy miért jó ez
nekik.
Bécsiné Miklecz Marietta: Köszönöm Képviselő Úr a kérdését. Az irányelv még szigorúan tiltotta a só
kihelyezését, a legutolsó pillanatban ez változott, mégis csak kihelyezhető a só, elég brutális
figyelmeztetésekkel. Ha óvodában szeretnénk sót kihelyezni az étkezőhelyen, ott piktogrammal, tehát a
gyermek szellemi képességének megfelelő jelzéssel, hogy egyértelműen megértse, hogy veszélyes az
egészségére, az iskolákban szöveges figyelemfelhívással. Igen, a Bajcsy úti konyhán helyezünk ki sót, ott
nagyobb gyerekek, illetve pedagógusok is ebédelnek. Igen, beszélgettünk a szülőkkel erről. Azért nem
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ennyire rossz a helyzet, hogy ehetetlennek minősítenék az ételt a szülők, azért mert sótlan. Én magam is
ott ebédelek, ilyen drasztikus észrevételeket nem kaptunk. Én mindenféle képviselő-testületi határozat
nélkül azt mondom, hogy állok elébe, és elvégezzük ezt a felmérést a szülők körében. Ez a dolgunk és
ezen sokat dolgozunk. Már két óvodában tartottunk szülői fórumot, igen nagy sikerrel. Én, mint élelmiszer
mérnök, és a konyhavezetőnk, mint képesített konyhavezető, nagyon szívesen tájékoztatunk mindenkit,
ha kell, dietetikust is viszünk magunkkal. Ez nekem is szívügyem, egyrészt, hogy egészségesen főzzünk,
másrészt, hogy megegyék a gyerekek az ételt. Egy óvodás gyereknél nagyon nehezen tudom elképzelni,
hogy bízzuk a gyerekre, hogy megsózza az ételét. Kb. 400 gyermek óvodás. Mi nem zárkózunk el attól,
hogy itt is kihelyezzünk sót, de ennek a módját még ki kell találni. November végén lesz egy
óvodapedagógusokkal történő széles körű egyeztetés, hogyan reagáljunk, hogy viselkedjünk a
menzareformmal kapcsolatos dolgokkal. A bevezetés során nagyon sokat dolgoztunk, próbáltunk
megfelelően felkészülni, de még mindig úgy érzem, nagyon nehéz kérdés. Még nekem is. Tudom, hogy
nagyon hasznos, de széles tömegeket, gyerekeinket érinti, nagyon nehéz keresztülvinni.
Szemléletváltásra van szükség a pedagógusok körében is. Az óvodavezetőkkel is nagyon sokat
beszélünk, naponta beszélünk, mellette állnak. Nincs lehetőség ezt megkérdőjelezni, tehát amellett állnak,
hogy ezt próbáljuk minél inkább jól csinálni. Ha ők abban partnerek, hogy átvegyék azt a felelősséget,
hogy megsózzák a gyerekek ételét vagy nem sózzák meg, 3-6 éves gyerekekről beszélünk. Ezen túl a
bölcsődét is érinti. Annyira kicsi az a sómennyiség, amit a rendelet kötelezően előír, hogy ebben nincs
tolerancia. Ezt a mennyiséget mi beletesszük az ételbe minden nap, fel is tüntetjük az étlapon, hogy
mennyi az összsótartalma az élelemnek. Ez kifeszíti a rendelet határait. Az ezen túli mennyiség már
átmegy az egészségtelen kategóriába. Ezt a felelősséget kell felvállalni valakinek, hogy megteszi-e, hogy
megsózza a gyereknek az ételét. Azt én nagyon nem javasolnám, hogy adjuk oda a gyereknek és ő sózza
meg, a 3-6 éves gyerek. Iskolai menzákon nem látom ennek akadályát. Ezt a pedagógus egészségnevelő
hozzáállásával el tudom képzelni. Az óvodák esetében egy hónap után nem tudnám azt mondani, hogy
bízzuk az óvodapedagógusra. Köszönöm Szedlák Sándor képviselő úrnak, hogy felvetette a kérdést.
Eddig is nyitottak voltunk ezzel kapcsolatban. Egy dolgot nem tehetünk, hogy ne tegyünk eleget a
rendeletnek. Köszönöm.
Csach Gábor alpolgármester: A Képviselő-testület tagjai között nincsen egészségügyi dolgozó. A
bizottsági ülés anyagát és vitáját végigolvasva megállapítható – egyébként nagyon tanulságos dolgok
hangzottak el –, hogy a menzareform kérdése nagyon fontos dolog, de az én véleményem szerint egy
teljesen más aspektusból, mint ahogy azt Szedlák képviselőtársam mondja. Mégpedig a támogatás
mellett. Olyan szintű egészségkárosodás van a gyermekek korosztályában, mind a magas vérnyomás,
mind a túlsúlyosság, mind a nyomelemek hiánya, a mozgás hiányából származó egyéb megbetegedések
tekintetében, hogy olyan szintű egészségügyi reformra van szükség Magyarországon, aminek
elengedhetetlen része a menzareform. Az egész világon zajlik ez, nemcsak Magyarországon. Ebből
politikai ügyet csinálni, ne haragudjon Képviselőtársam, „vihar a biliben” kategória. És most nem ízléstelen
akartam lenni, hanem, ha valaki, egy épeszű ember nem gondolja azt végig, hogyha nem csinálunk
valamit azzal, hogy töménytelen mennyiségben eszik az egészségtelen ételeket, éppen az egyébként
legrászorultabb rétegek, akkor itt nagyon nagy baj lesz. Én úgy gondolom, hogy ehhez az ügyhöz inkább
pozitívan kell hozzáállni, nem pedig elutasítani. A határozati javaslat – amit kiosztottunk az ülés előtt – az
pedig azért van, mert az egyéni képviselői indítvány egy sajátos műfaj. Ha a képviselő nem kíván
egyeztetni a határozat olyan formájáról, amit magáévá tud tenni a város vezetése, és ami meg is
valósítható, akkor nyilván csak úgy kezelhető a helyzet, hogy vagy elutasítja a képviselő-testület, vagy
úgy teszi magáévá a problémát, ahogy az a jelen határozatban van. Ennek a határozatnak a 2. pontjában
egyértelműen benne van, hogy a vizsgálatokat le kell folytatni, az erre vonatkozó észrevételeket ismertetni
kell és az egyeztetéseket le kell folytatni. A Testület a II. félévi munkaterv tárgyalásakor hozta meg azt a
döntést, amelyben kötelezte minden intézmény vezetőjét, hogy éves beszámolókat készítsen április 30-ig.
Mindössze annyi történt, hogy az Ön által november 30-ra kért teljes intézményhálózatot érintő vizsgálat
április 30-ra tolódik ki. Mindössze ennyi történik. Ez az, amit egyébként felvállalhatóan meg lehet tenni. Az
én véleményem nyilván különbözik az Önétől, de minden eszközzel azon kell lenni, hogy ez a
menzareform megvalósulhasson az eredeti egészségügyi szándékai szerint. Köszönöm.
Szedlák Sándor: Én már hozzászoktam, hogy Alpolgármester Úr engem mindig kioktat, amikor
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hozzászólok egy testületi ülésen. De hadd mondjam el, hogy Alpolgármester Úr véleményével ellentétben,
engem éppen hogy a jószándék vezérelt. Az a jószándék, hogy legyen egy képünk arról, hogy mi ebben a
kérdésben a helyzet. Következésképpen semmi mást nem kellett volna tenni a Képviselő-testületnek,
csak elfogadni az én határozati javaslatomat. Az a 3-4 kérdés, amit javasoltam volna, az egy kérdőíven
10,5 másodperc alatt megoldható lett volna, egy hét alatt megvan az összesítés, és van egy képünk. Ezen
tapasztalatoknak a függvényében a Képviselő-testület tudott volna egy állásfoglalást tenni. Kérem szépen
én nem mondtam azt, hogy a rendelettel menjen szemben. Én azt mondtam, hogy ezt a rendeletet felül
lehet vizsgálni Tisztelt Képviselő-testület! És tulajdonképpen mi a közös cél? Az, hogy az étkeztetés jó
legyen, és a gyerekeink ne menjenek úgy haza, hogy nem kapnak megfelelő ebédet. És bármit is
mondanak Képviselőtársaim, én nagy tisztelettel vettem a GAMESZ munkatársainak helyzetértékelését.
De ezek nem azok a konkrét tapasztalatok, amikről én az előterjesztésemben szóltam. Itt egy jószándékú
dologról volt szó, amit most lesöpör a Képviselő-testület. Én természetesen fenntartom az előzőekben
elmondott álláspontomat, és köszönöm, hogy Alpolgármester Úr kioktat, hogy nekem az egészséges
életmódot kell képviselnem. Azt is képviselem. De azért legyünk őszinték egymással, nézzünk már
rendesen egyszer a tükörbe, hogy mit támogatunk és mit nem. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Első hallásra érdekes a téma, fontos, hogy a gyerekek milyen étkezésben
részesülnek. Az önkormányzatnak törvényből fakadó kötelezettsége a gyermekétkeztetés működtetése.
Én is ezen a konyhán eszem, naponta beszélgetek diákokkal, milyen az étel. Vannak, akik azt mondják,
hogy ízlett, vannak, akik azt mondják, hogy most nekik ez nem volt jó. De ha visszagondolok a
gyermekkoromra, valószínűleg én is ilyen voltam. Lehet, hogy válogatós voltam, sok mindent nem ettem
meg, aztán később megváltozott az ízlésem, most már mindent megeszek, még a tökfőzeléket is. Ezzel
azt akarom igazából mondani, hogy a gyermeki ízlésre hivatkozni nem biztos, hogy korrekt, a gyerek
ízlése változik folyamatosan. És azt mondani, hogy úgy mennek haza, hogy nem kapnak megfelelő
étkeztetést, ez teljesen alaptalan. Azért alaptalan, mert én folyamatosan, napról-napra látom, hogy mit
esznek meg a gyerekek, mit visznek vissza, mi ízlik nekik, mi nem, ez változó. Az ebben a korban lévő
gyerekek ízlése változó. De azt nem látom, hogy mindent visszavinnének és éhesen mennének haza.
Érdekes ellentét tapasztalható, szeretnénk, ha az iskolában egészségesen étkeznének a gyerekek, de ha
megnézzük otthon, a saját konyhánkat, nem ezt látjuk. Ennek azért van egy komoly költségvetési vonzata
is, hogy milyen áron készítünk olyan ételt, ami szerintem fogyasztható. Lehet természetesen sokféle
elképzelést érvényesíteni, ez egyrészt ízlés kérdése is, de a gyerekeink kezdenek túlsúlyosak lenni,
szükséges, hogy egészségesen táplálkozzanak. Ezt próbáljuk valamilyen módon kezelni. Nem értem
Képviselő Úr szélsőséges indulatait, de lelke rajta, Ön így gondolkodik. Ön beterjesztett egy határozati
javaslatot, az előterjesztésben élesen fogalmazott, a „gyerekek éheznek, a dadák kérik, hogy legalább
kenyeret kapjanak, hogy valamit ehessen a gyerek!” . Ez nemcsak, hogy túlzás, hanem egyszerűen nem
valós dolog. Én a saját tapasztalatomat tudom mondani, ez nem így működik. Az, hogy képviselő úr állít
valamit, ez egy szubjektív dolog. Ezt vizsgálat kell, hogy bebizonyítsa. De itt ül velem szemben két
szakember, aki állítja, hogy ez nem így működik. Én inkább rájuk hallgatok, hiszen a napi gyakorlatot ők
látják. Képviselő Úrnak joga, hogy határozati javaslatot, előterjesztést beterjesszen. És nekünk is van
jogunk, hogy határozati javaslatot tegyünk. Szavazással majd eldönti a Képviselő-testület, hogy mit tart
jónak. Azt még hozzáfűzném, hogy a bizottsági ülésen a Bizottság elég határozottan nyilvánult meg az
ügyben, hogy egyetért az általunk előterjesztettekkel.
Szedlák Sándor: A jelenlévő két szakember nem cáfolta a leírtakat.
Medvácz Lajos polgármester: Szavaztathatunk mindkét határozati javaslatról.
Tisztelt Képviselő Úr! Bár nem ugyanazokkal a szavakkal, de az ülés előtt kiosztott határozati javaslat
tartalmazza azt is, hogy felkérjük az intézmény vezetőjét, hogy a következő éves beszámolójában
ismertesse a menzareform bevezetése óta esetlegesen beérkezett panaszokat, megállapításait, megtett
intézkedéseit. Én azt gondolom, hogy ez mind arról szól, amit Ön is kér.
Akkor most szavazni fogunk a határozati javaslatokról. Először a Szedlák képviselő úr által előterjesztett
határozati javaslatot teszem fel szavazásra.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Szedlák Sándor
képviselő úr által előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen és 8 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett n e m fogadott el.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az ülés előtt kiosztott határozati javaslatot, melyet a
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Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2015.(X.29.)
határozata
a „menzareform” bevezetése hatásainak felülvizsgálatáról
1.)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az önkormányzati fenntartásban működő konyhák üzemeltetője, a Gazdasági
és Műszaki Ellátó Szervezet által készített beszámolót a „menzareform” nyomán kialakult helyzet
értékeléséről.

2.)

A Képviselő-testület felkéri az Intézmény Vezetőjét, hogy az éves beszámolóiban ismertesse a
menzareform bevezetése óta esetlegesen beérkezett panaszokat, megállapításait, megtett
intézkedéseit.
Felelős: Bécsiné Miklecz Marietta GAMESZ igazgató
Határidő: 2016. évi beszámoló

15.) Egyebek
Medvácz Lajos polgármester: Egyebek napirend keretében először megadom a szót Lombos István
képviselő úrnak.
Lombos István: Csak tisztázni szeretnék néhány dolgot, aztán a magam részéről lezártnak tekintem ezt
a labdarúgó ügyet. Az első, amit szeretnék tisztázni és egyértelműsíteni, én törvénytisztelő ember vagyok,
általában, vasárnaponként nem járok üzletbe, ma már enni sem eszek azt, amit akarok, mert már abba is
beleszólnak (remélem, a reggelimbe, a vacsorámba még nem), de azt mindenképpen szeretném kérni a
képviselőtársaimtól, hogy hülyének ne nézze senki. Tudniillik, akkor, amikor én június 25-én a
labdarúgással kapcsolatban egy javaslatot tettem, hogy napirendre kellene venni, akkor egyértelműen
szavazott erről a Képviselő-testület. hogy napirendre veszi. Vannak gondolataim. Azért nem került a
Képviselő-testület elé ez a napirend, mert nem veszik komolyan a Képviselő-testület döntését. Vagy nem
veszik komolyan azt, amit egy képviselő javasol. Vagy van olyan téma, ügy, „akármi” a háttérben, amit
nem szeretne a Képviselő-testület a nyilvánosság előtt tárgyalni. Nem tudom, mi az oka, de szeretném
elmondani, hogy én el tudom mondani a balassagyarmati labdarúgó csapat összeállítását. Tudom azt,
hogy két sportegyesületről van szó, két különálló sportegyesületről, és akkor, amikor én ezt felvetettem,
nem az ominózus ceredi ügy kapcsán vetettem fel, hogy tárgyalja a Képviselő-testület a Labdarúgó Klub
gazdasági helyzetét, hanem, mert az edzők engem megkerestek, hogy nem kapták meg a bérüket, talán
emlékeznek. A június 25-i testületi ülésen. Aljegyző Asszonynak egyébként köszönöm – elolvastam a
kiosztott jegyzőkönyvi kivonatot –, hogy ezt ő felvetette a bizottsági ülésen. Egyébként pedig, ha már így
alakult, azt legalább elvártam volna, hogy a Kulturális Bizottság ülésére meghívnak, ahol a Labdarúgó
Klub vezetőit beszámoltatják. De nem kaptam meghívót. De nem is ez a lényeg, nem erről volt szó, hogy
a bizottság fogja tárgyalni. Azt is tudom, hogy amikor a kérdést feltettem, még az volt az elnök, mind a két
egyesületnél, aki ma már csak az egyiknél elnök. Merthogy lettek volna kérdéseim, és nem azzal
kapcsolatban, hogy mi történt Cereden az ominózus verekedés kapcsán, hanem, hogy az a labdarúgó
klub amely 250 millióból tud beruházni, fejleszteni, az, hogy lehet, hogy a volt elnök úr nyilatkozata
alapján, mintegy 6 millió Ft-os nagyságrendben az edzői béreket nem tudta kifizetni. Aztán az lett volna
még a kérdésem, hogy egy olyan egyesület, amelyik 6 millió Ft edzői bért nem tud kifizetni, az honnan
tudott kifizetni mintegy 50 millió Ft-os önrészt a beruházása finanszírozása kapcsán.
És folytathatnám a kérdéseimet, de nem teszem, a magam részéről a labdarúgó klubbal kapcsolatos
kérdéseimet lezártnak tekintem. A gondolataimat pedig megtartom magamnak.
Azt pedig, hogy azt a témát, amit felvet egy képviselő, egy olyan bizottság tárgyalja, ahová ezt a
képviselőt meg se hívják, ezt pedig intelligenciának tartom elsősorban.
Még annyit tennék hozzá, hogy nem véletlenül nem szavaztam a mai napirendek kapcsán, én voltam az,
aki mindig tartózkodtam, csakhogy mindenki tudja. Mert ma én csak testben voltam itt, lélekben nem, mert
úgy érzem, hogy azt, amit én kezdeményeztem, azt elvágták egyesek. Köszönöm.
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Medvácz Lajos polgármester: Sajnálom Elnök Úr, hogy véleményét, kérdéseit megtartja magának. Ez a
helyzet már így alakult, nem került a labdarúgás témája a napirendek közé, de sajnálom, hogy így
gondolja. Ne ejtsük ezt a témát, továbbra is lehet erről vitatkozni akár a Képviselő-testület ülésén is. Ha a
kérdések le lennének írva, eljuttatnám a Labdarúgó Egyesület vezetésének, és akár mondhatnám azt is,
hogy innentől kezdve muszáj lesz nekik akár már a következő testületi ülésen is akár írásban, akár a
jelenlétükkel prezentálva erre válaszolni.
Valahol meg is értem ezt a dolgot, valószínű, hogy kicsit „elnagyoltuk” a kérdést, de semmiféle rossz
szándék nem vezetett minket, és a Hivatal részéről sem volt erre szándékosság, hogy a Labdarúgó
Egyesületet most ne hívjuk meg.
Szerintem ne zárjuk le ezt a témát. Ezek után én személyesen is meg fogom keresni az egyesület
vezetőit, hogy legyenek szívesek tájékoztatást adni nekünk erről, testületi ülés keretében.
Azzal különösképpen egyetértek, hogy a bizottsági ülés nem ugyanaz a fórum, mint amit Elnök Úr kért. Én
arra kérem Elnök Urat, tegye fel kérdéseit, és azokat számon fogjuk kérni, továbbítjuk az egyesület
vezetése felé. Felmerülhet olyan kérdés, hogy ilyen nagy összegű beruházásnál mennyi az önerő,
mennyit kapnak állami vagy egyéb forrásból, és hogy miért működik másképp az egyesület kifizetése,
legyen az edző, játékos, mi ezt nem tudjuk. Az egyesületnek kell erről beszámolni. Én szívesen állok
elébe, hogy folytassuk ezt a vitát, beszélgetést.
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Egyetlen mondat csak. Ez egy jelenség, ami itt
zajlik. Általános tapasztalat, hogy az ellenzéki képviselő javaslatát, véleményét figyelembe sem veszik,
vagy hülyének nézik vagy kioktatják. Ugyanakkor a Tisztelt Képviselő-társaim hallgatnak, mint hal a
vízben. Azért jó lenne, ha egy kicsit elgondolkozna ezen mindenki.
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Csak egy idézet. Annak a bizottságnak az Elnöke,
amelyik tárgyalta ezt az ügyet, azt mondja, hogy „egy képviselői indítvány okán történik ez az évközi
beszámoló, mert egyébként minden évben január 31-ig ez meg szokott történni, mely egy pénzügyi és
szakmai beszámolót foglal magában.” Az Elnök Úr pedig azt mondja, hogy tulajdonképpen ő már nem
elnöke a Palóc Farkasoknak, és egyébként olyan, hogy BSE, nincs már a városban, hanem olyan van,
hogy BGYVSE. Csak szeretném mondani az Elnök Úrnak is, meg a volt Elnök Úrnak is, hogy nagyon sok
víz lefolyt már az Ipolyon, és az én szemem előtt alakultak át az egyesületek. És én tudom, hogy milyen
egyesület van, és milyen beszámolók jönnek, és nem erre a beszámolóra voltam kíváncsi. Én egyéb, év
közben történt ügyekre lettem volna kíváncsi.
Én igyekeztem minden Képviselő-társamnak, Polgármester Úrnak, Alpolgármester Úrnak a lehető
legnagyobb tiszteletet megadni minden témában, amit tárgyaltunk. Én csak ezt várom el, mindenkitől.
Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Nem gondolom, hogy ezt az ügyet tovább kellene ragozni. Én inkább azt
kérem, hogyha Elnök Úr úgy gondolja, mozduljunk el ebben az ügyben, legyen ennek folytatása.
Mindenképpen vannak beszámolók, hiszen a kapott támogatásokról is be kell számolni, ennek szakmai és
pénzügyi része van. Ezt akkor is meg kell tenni, ha nem BSE-nek, hanem BGYVSE-nek hívják az
egyesületet, mert a kapott pénzzel el kell számolni. Közben volt egy ilyen kérés. Kimentették magukat,
mind a Gaál Dénes, mind a Klinger Attila, azt mondták, nem tudnak eljönni.
De, ha Elnök Úr úgy gondolja, a következő testületi ülésre ide kéretjük őket.
Zolnyánszki Zsolt: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Csak, hogy tisztázzuk a dolgokat, mert nagyon
nekem címezte, nagyon rám nézett Elnök Úr, nem én állítom össze a napirendi pontokat. Én is nagyon
csodálkoztam, miért nem került Testület elé, ha már a szeptemberi ülésre be lett tervezve. Mi
megtárgyaltuk annak rendje-módja szerint a Kulturális Bizottság ülésén, tettünk fel kérdéseket, kaptunk rá
válaszokat, sőt, feltettük azokat a kérdéseket is, amelyeket Elnök Úr feltett még a nyár folyamán,
megkaptuk a választ, ezek alapján elfogadtuk a beszámolót. Én a bizottsági ülésen még elmondtam azt
is, hogy azt azért tudnunk kell, hogy ez egy civil szervezet, mi egy önkormányzat vagyunk, a ráhatásunk
maximalizálódik az önkormányzati támogatás mértékéig. Elnök Úr ezzel kapcsolatban ragadott ki egy
mondatot, ami azt jelenti, hogy minden év január 31-ig ezzel az önkormányzati támogatással kell
elszámolni minden egyes egyesületnek pénzügyileg és szakmailag is. Ha kiragadjuk a
szövegkörnyezetből, mást jelenthet, mint ami. Erre van ráhatásunk. Hogy az egyesületnek milyen
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„magánéleti” történései vannak, beszélhetünk róla, de ez inkább a NAV-ra, az Ügyészségre vagy
Munkaügyi Bíróságra tartozik. Nyilván, lehet róla beszélni, de nekünk erre ráhatásunk nem lesz. Ez a
sugallata az Elnök Úrnak, ez a kis rezümé, hogy nem megfelelően döntött a bizottság, mi csak a
támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolóról tudunk dönteni. Ezt pedig a sportrendeletünk
tisztán leírja, hogy mire adható, és erről mindig be is számolnak az egyesületek. Egyébként pedig kitétel
is, hogy, ha egy-egy egyesület nem számol el adott évben se pénzügyileg, se szakmailag, az nem kap
abban a tárgyévben támogatást.
De még egyszer mondom, én csodálkoztam, hogy a napirend nem szerepel a testület napirendjén, a
nyáron elfogadott képviselői indítvány alapján. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Kérdezem Elnök Urat, szeretné, hogy folytassuk az ügyet?
Lombos István: Köszönöm nem kérem, hogy folytassuk. És leszögezném, hogy semmi bajom a
Kulturális Bizottsággal, a tagjaival. Odavittek egy napirendet, ők megtárgyalták. Nekem nem ezzel volt a
bajom. Köszönöm szépen.
Medvácz Lajos polgármester: Térjünk át az Egyebek napirend másik kérdésére, az Ipoly-holtágak
kérdésére.
dr. Varga Andrea jegyző: Dobrocsi képviselő úr augusztus 18-án két emailt küldött, az egyiket nekem, a
másikat polgármester úrnak. Az én email címemre érkezett kérdésére, reményeim szerint megkapta a
választ, a polgármester úr email címére érkezőre sajnos nem. Ennek az az oka, hogy mindkettő
ugyanabban az időpontban érkezett, és többször előfordult már, hogy Képviselő Úr az egyazon tartalmú
levelet mindkét email címre megküldte. Sajnos most is ezt hittük, elsiklott felette a figyelmünk.
Kétségtelenül mind a kettő az Ipoly holtágra vonatkozott, de tartalmában nem volt teljesen egyező.
Az ülés alatt kerestem kolléganőmet, akinek ez a feladat ki volt adva, az Ipoly holtág, illetve a
környezetvédelmi feladatok, reagáljon arra, hogy mit válaszoltak a Felügyelőségtől, de sajnos nem tudtam
őt utolérni. A holnapi nap folyamán tudunk Képviselő Úrnak erre válaszolni.
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm Jegyző Asszony és várom a válaszát.
A következő napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, melynek anyagát a 19/A számú
jegyzőkönyv tartalmazza.
Medvácz Lajos polgármester a napirend megtárgyalása után elköszön a Városi Televízió nézőitől és
16,05 órakor megköszönve a munkát, bezárja az ülést.
K.m.f.
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