Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember
12-én 08.30 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Fazekas
János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek
Ferencné, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a hivatal dolgozóit. Megállapítja az
ülés határozatképességét, 12 főből 11 fő van jelen (Siket Béla igazoltan van távol). Megkérdezi, hogy a
napirendre vonatkozóan van-e javaslat?
Lombos István: Egyebekben szeretnék szót kérni.
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja az Egyebek napirendi pont
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a
Képviselőtestület 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
(zárt ülés)
4.) Egyebek
1.) Előterjesztés
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési
Nonprofit
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Kft-vel

kötött

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán.

Lombos István: Ha a Kormány koordináló szervként létrehozza a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és
Koordináló Vagyonkezelő Zrt-t, akkor miért kell nekünk szerződést kötni a hulladékgazdálkodással
kapcsolatban? Mi közünk van nekünk ehhez?
Medvácz Lajos polgármester: A feladatot mi látjuk el, az NHKV Zrt szedi be a pénzt, majd újra elossza.
Tehát a tulajdon az önkormányzatoké, függetlenül attól, hogy melyik hulladéklerakóról van szó. A
begyűjtést és szállítást nálunk a saját cégünk végzi, a Városüzemeltetési Kft. Ehhez a kormány semmi
olyan lépést nem tett a törvény értelmében, ami módosítaná ezt a feladatot. De természetesen én értem
Elnök úr kérdését, és egyet is értek vele. Ha már így átvariálták ezt a törvényt, akkor lehetett volna
egyszerűbben is csinálni ezt a dolgot.
Lényegében a feladat nálunk van, a hulladékszállítást mi végezzük, és a pénzek pontrendszer alapján
történő szétosztását végzi ez a cég.
Lombos István: Kérdésem tendenciózus volt.
Dobrocsi Lénárd: Balassagyarmatra jött már egyáltalán ettől a cégtől pénz?
Medvácz Lajos polgármester: Igen, kaptunk már pénzt.
Csach Gábor alpolgármester: Kétszer adtak már pénzt.
Dobrocsi Lénárd: Szerepel a 6. oldalon, hogy a vegyes hulladék a szerződés szerint Nógrádmarcalba
fog kikötni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Eddig is oda lett szállítva, ezen nem lett változtatva.
Dobrocsi Lénárd: Salgótarjánba akkor milyen hulladék lett szállítva?
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző: Oda a nem lakossági hulladék lett szállítva.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen!
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2016.(IX.12.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött 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:
2016. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés pályázat benyújtására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.

Lombos István: A 3 lehetséges verzió közül mi melyiket akarjuk? Mert a határozati javaslatban nincs
benne, hogy melyiket szeretnénk.
Csach Gábor alpolgármester: Az „A” verziót szeretnénk.
Dobrocsi Lénárd: Ha meg is valósul a dolog, akkor helyileg hol lenne?
Medvácz Lajos polgármester: Több helyen is meg lehet oldani szerintem.
Csach Gábor alpolgármester: Ahol a parkolóhely elfoglalása nem jelent problémát, mert ez 2
parkolóhelyet jelent.
Medvácz Lajos polgármester: Kis helyet foglalna el ez az állomás. Próbáltam beszélni a Mol kúttal, és azt
mondták, hogy a Mol még nem döntötte el, hogy akar ilyet vagy sem. Úgy gondolom, hogy nekik nem
jelentetne problémát 1-2 ilyen állomás telepítése.
Medvácz Lajos polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2016.(IX.12.) számú h a t á r o z a t a
pályázat benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a GZR-TÖ-2016 kódszámú pályázatra, e-töltőpont kialakítása érdekében.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A 3. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 17/A. számú
jegyzőkönyv tartalmazza.
4.) Egyebek
Lombos István: Egy kérdésem lenne. Ha mi, mint Képviselő-testület, egy elénk rakott előterjesztést
egyhangúlag elfogadunk, akkor létezik-e olyan, hogy az önkormányzat köztisztviselője, mondjuk egy
osztályvezető, azt mondja, hogy ezt nem hajtja végre.
dr. Varga Andrea jegyző: Nem.
Lombos István: Mert ha Jegyző asszony leírja, hogy nem törvénytelen, és mi elfogadjuk, akkor azt végre
kell hajtani.
Medvácz Lajos polgármester: Ez így van.
Lombos István: Akkor az lenne a kérésem, hogy ha mi elfogadunk egy előterjesztést, akkor azt egy
osztályvezető ne vétózhassa meg.
Medvácz Lajos polgármester: Konkrétan meg kellene mondani, hogy miről van szó.
Csach Gábor alpolgármester: A kézilabda szerződés alá van írva.

Lombos István: Tudja a Képviselő-testület, hogy mi történt. Amikor bejöttek ide aláírni a szerződést,
akkor azt mondta osztályvezető asszony, hogy, ha nincs garancia bejelentve, akkor nem lehet róla szó.
Nem a kézilabda miatt mondom, hanem magam miatt mondom. Mert ha döntünk valamiben, mint
képviselők, akkor azt ne nézzék semmibe! Ezt nem teheti meg egy osztályvezető! A Kézilabdával
kapcsolatos 10M forintról van szó, erről döntöttünk. Nem kellett volna idehozni elénk, ha nincs meg rá a
lehetőség. De ha már idehoztuk, és döntött a testület ellenszavazat nélkül, akkor azt egy osztályvezető ne
vétózhassa meg! Milyen jogon meri ezt megtenni?!
Szedlák Sándor: Nyár elején volt arra ígéret, hogy a Hunyadi utcát megcsinálják. Ezzel mi a helyzet?
Csach Gábor alpolgármester: Most zajlik a közbeszerzési döntés ezzel kapcsolatban.
Szedlák Sándor: Köszönöm!
Medvácz Lajos polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd 08.50 órakor berekeszti az
ülést.

K.m.f.
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