Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember
29-én 14.00 órától tartott rendes üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, Huszár
Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla,
Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket és a városi
televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 12 főből 11 fő van jelen (Fazekas János
igazoltan van távol).
Újfajta programmal ellátott kijelző rendszer került bevezetésre a Képviselő urak, hölgyek rendelkezésére.
Köszönti Amberger Árpádot, a Globomax vezérigazgatóját. Felkéri, hogy tájékoztatassa a Képviselő
testületet az új rendszer használatáról.
Amberger Árpád: Köszönöm a szót Polgármester úr!
Korábban, amikor a másik szoftvert és kijelző táblát használták, a szavazási eredményeken kívül csak a
szavazási idő és hozzászólási idő látszódott a kijelzőn. Ennek az új LCD televíziónak sokkal összetettebb
a funkciója, és rengeteg más információt is látni fognak rajta. A legelső és egyben legfontosabb
információ, hogyha valaki megérkezik a terembe, és részt vesz a testületi ülésen, akkor be kell kapcsolnia
a szavazókészülékét. Mindaddig, amíg nincs bekapcsolva a szavazókészülék a saját nevüket
halványabban látják a táblán, majd a készülék bekapcsolását követően a bekapcsolt nevek világos fehér
betűkkel láthatók.
Jobb oldalt felül a jelenlévők és a hiányzók összesítése látható. Bal oldalt látható, hogy hányadik
napirendi pontot tárgyalja a testület. A tábla közepén lehet látni, hogy nyílt vagy zárt ülés folyik-e.
Középen felül látható a hozzászólási időmérés. Ez egy összetett funkció lesz mostantól a rendszerben.
Napirend előtt méretlen hozzászólásról lehet beszélni, vagyis előre felé méri az időt. Ha a napirendi pont
tárgyalására kerül majd a sor, és polgármester úr megadja a lehetőséget a kérdésekre, akkor az SZMSZ
szerint a kérdés megengedett maximális hossza 5 perc, és visszafelé fog számolni az óra. Amennyiben a
napirendhez hozzászólás van, akkor az SZMSZ-ben 2 hozzászólásra van lehetőség, melynek összideje 7
perc. Az első hozzászólásnál 7 percről indul az óra, és ha ugyanaz a személy másodjára is hozzászól,
akkor onnan folytatja az időt, amennyit elhasználtak már a fennmaradó 7 percből.
További információk is vannak, amiket látni lehet a kijelzőn: amennyiben valakinek a napirendhez normál
kérdése, véleménye, hozzászólása van, akkor a neve mögött zöld színre változik a háttér, ügyrendi jellegű
hozzászólásnál pedig piros lesz a háttér. De lehet külön ügyrendi és normál hozzászólás is egy napirendi
ponthoz, ekkor a piros és a zöld átmenetére változik a név mögötti háttér.
A szavazásról mondanék még néhány dolgot. A korábbi szavazórendszeren csak a szavazás

összesítését látták, az új rendszerben minden nyílt szavazásnál pontosan látható, hogy ki hogyan
szavazott. Aki igennel szavaz, annál zöldre, aki nemmel, annál pirosra, aki tartózkodik, annál
narancssárgára fog változni a háttér.
dr. Varga Andrea jegyző: A képviselők számára szeretném egyértelművé tenni, hogy ez nem az SZMSZben rögzített név szerint szavazás. A név szerinti szavazás és a nyílt szavazás között az a különbség,
hogy a név szerinti szavazásnál a jegyzőkönyvben is név szerint rögzítve van, hogy az egyes képviselők
hogyan szavaztak. A normál, nyílt szavazásnál magában a jegyzőkönyvben nem fog látszódni, hogy ki
hogyan szavazott, hanem összesítve fog szerepelni a szavazási arány.
Lombos István: Remélem, mindenki elhiszi, hogy csupán a kíváncsiság kérdezteti, hogy mennyibe került
ez a felszerelés?
dr. Varga Andrea jegyző: Ez a költségvetésünkbe be volt tervezve, és már több éve napirenden van,
hogy cseréljük ezt a rendszert, hiszen nagyon sok probléma volt a hanggal, és már a régi szoftver
felújítására nem volt mód, hanem egy új szoftvert kellett megvenni.
Ha jól emlékszem, akkor 1,5M forint körüli összeg volt, amibe került, de ebbe benne van a televízió, az
állvány, maga szoftver és a betanítás költsége is.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük a tájékoztatást!
A napirendre vonatkozóan javasolnám az „Előterjesztés a Balassagyarmati Ipari Park elektromos
hálózatának az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. részére történő térítésmentes átadásával kapcsolatos döntés
meghozatalára” és az „Előterjesztés lakossági kezdeményezés elvi támogatására” című napirendi pontok
felvételét. Továbbá javaslatom lenne, hogy vegyük előre a 15. napirendi pontot.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat?
Dobrocsi Lénárd: Napirend előtti kérdésem lenne Balassagyarmat közbiztonságával kapcsolatban.
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja az „Előterjesztés a
Balassagyarmati Ipari Park elektromos hálózatának az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. részére történő
térítésmentes átadásával kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pont felvételére vonatkozó
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az „Előterjesztés lakossági kezdeményezés elvi
támogatására” című napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja Dobrocsi Lénárd napirend előtti felszólalására
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 15. napirendi pont előre
vételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje:
1.) Előterjesztés Balassagyarmat város Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának
jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.
(II.29.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló Pedagógiai –
Működési Munkatervének véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálására
való javaslattételre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.)
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás hasznosítására
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás hasznosítására
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. II. lh. III. em. 3. ajtószám alatti lakás lakásbérleti
jogviszonyának rendezésére (Kelnár Imréné)
d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti
szerződésének meghosszabbítására
e) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti üresen álló
lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló pályázat kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Cserháthaláp 091/3 hrsz-ú ingatlan 1347/9793 tulajdoni hányadának elidegenítésére
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
10.) Előterjesztés a Pro Musica Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács taglétszámának meghatározására és a
tagok megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés képviselői indítványra
Előterjesztő: Lombos István önkormányzati képviselő
13.) Előterjesztés az egyes EFOP pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés a Balassagyarmati Ipari Park elektromos hálózatának az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft.
részére történő térítésmentes átadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

17.) Előterjesztés lakossági kezdeményezés elvi támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Zárt ülés:
18.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi kitüntetéseinek adományozására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
19.) Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak, illetve településszintű póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
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 ismerteti az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról.
(Közben a Képviselő-testület 1 perces megemlékezést tart Baranyi János emlékére.)
Dobrocsi Lénárd: Volt ígéret arra vonatkozóan, hogy a most megnyitott, Szalézi Kollégium helyén
működő általános iskola környékére, az őszi iskolakezdésre elkészül a térfigyelő rendszer. Ezzel mi a
helyzet?
Csach Gábor alpolgármester: A Belügyminisztérium nem támogatta ez irányú kérésünket. De
megrendeltük a munkát augusztusban a közterületek megfigyelésére vonatkozóan. Nemcsak az
idegenszálló környékét, hanem a hajléktalan szálló környékét is be fogjuk kamerázni. Egy probléma van,
hogy a Szaléziak által elhagyott saroképületnél nincsen elektromos áram, így ennek a szervezése
elhúzódik. De az iskola védelem alatt áll, hiszen ott egy 8 kamerás megfigyelő rendszer van kiépítve,
tehát az iskola egész területe, továbbá az idegenszálló közvetlen falazata is be van kamerázva. A
közterület bekamerázására október folyamán sor fog kerülni. A Szaléziaktól és a püspökségtől kell
engedélyt kérni az áram bevezetésére. Ha máshogy nem, akkor valamilyen napelemes megoldással meg
fogjuk ezt oldani.
1.) Előterjesztés Balassagyarmat város Településszerkezeti
Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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Medvácz Lajos polgármester köszönti Guzmics Györgyöt, a Nógrád Terv Kft ügyvezetőjét és Őze János
főépítész urat.
Részletes anyagot kaptunk az előterjesztőktől. Megkérdezi, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?
Őze János: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületi tagokat!
A véleményezési szakasz lezárásával elérkeztünk a végleges terv készítéséhez, melynél figyelembe
vettük a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, melyeket a
tervező beépített a dokumentumba, és most már a végleges formátum kerülne elfogadásra. Kérném a
tisztelt Képviselő-testülettől a terv elfogadását.
Guzmics György: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Közel 1 éves munkának a befejezési fázisához érkeztünk. Ennek a hosszú munkának a többszöri
egyeztetési, véleményezési szakasza végén eljutottunk a végső véleményezési szakaszhoz. Az állami
főépítész, Domonkos György, a számára elküldött végső véleményezési dokumentációnkat elfogadásra
javasolta. Ebben a szerkezeti tervek, valamint a helyi építési szabályzat, és annak mellékletét képező
szabályozási tervek vannak benne. Ha a Képviselő-testület elfogadja a településszerkezeti eszköznek a
teljes felülvizsgálatát és módosítását, akkor ezt követően ez a dokumentáció lesz a város szempontjából
az érvényes településrendezési eszköz. Ennél a hosszú munkánál nagyon sok egyezetést, tárgyalást

folytattunk le, jó munkakapcsolat alakult ki a hivatal munkatársaival, ezért szeretnék köszönetet mondani.
Nyilván az volt a cél, hogy a lehető legjobb dokumentumot hozzuk létre, ugyanis ez a településrendezési
dokumentáció garantálja és adja a keretet a korábban megfogalmazott integrált településfejlesztési
stratégiában,
valamint
a
településfejlesztési
koncepcióban
megfogalmazott
elképzelések
megvalósításához. Törekedtünk arra, hogy az elkészült dokumentáció a jövőben megfelelő keretet
biztosítson a fejlesztési elképzelések megvalósításhoz. Azt kívánom, hogy a város ezeket a közép- és
hosszútávú elképzeléseket meg tudja valósítani, ehhez kívánok sok sikert a városvezetésnek és a
Képviselő-testületnek! Köszönöm azt a bizalmat, hogy a város szempontjából ilyen fontos munkának a
része lehettem.
Lombos István: Lenne egy kérdésem. Ma már egyre többen - több mint 50%-ban - laknak Nyírjesben
életvitelszerűen. Mi kell ahhoz, hogy az ott élők, vagy szabadidejüket ott töltők kulturáltabban, „jobban
kiszolgálva” tudják élni az életüket? Itt többek közt a vízvezetékre, gázvezetékre gondolok. Miután
életvitelszerűen nagyon sokan élnek ott, ezért úgy gondolom, hogy Nyírjesnek a megítélése meg kellene,
hogy változzon. Mire van szükség ehhez?
Csach Gábor alpolgármester: Ez Képviselő-testületi döntést igényel. Pénz és egy filozófiai döntés kellene
hozzá. Amennyiben lakóövezetté nyilvánítanánk a területet, akkor onnantól fogva a közművekre és a
közszolgáltatásokra ugyanannyi, vagy több, forrást kellene biztosítani, mint a belterületi szakaszokra.
Véleményem szerint ezzel tönkretennénk Nyírjest. Ha ott városi miliőt teremtünk meg, akkor el fog veszni
Nyírjes üdülő jellege. Egyébként a mostani rendezési tervben a teljes Nyírjesi lakott területet belterületté
nyilvánítottuk, korábban körülbelül a harmada volt belterület. Tehát innentől fogva Nyírjesben, a terület
kétharmadán - mivel belterületi ingatlanokká válnak - sokkal egyszerűbb lesz az ingatlanok adás-vétele, a
használatba vételi engedélyek, és a lakhatási lehetőségek. Még idén jogerőssé válik a rendezési terv.
Jelentős előrelépés történt a rendezési terv módosításával Nyírjes kapcsán. A Képviselő-testület úgy
döntött, köztük Elnök úr is, amikor megszavazta a véleményezési szakaszt, hogy üdülőövezeti státuszban
tartja Nyírjest, tehát nem kívánta városiassá tenni annak a területnek a jellegét. Ami a közműveket illeti, az
pénz kérdése, tehát ez független a településszerkezeti besorolástól.
Lombos István: Köszönöm szépen a választ! A válasz nem nekem szólt elsősorban, hanem a Nyírjesben
élőknek. Én sem gondoltam azt, hogy az üdülő övezetté nyilvánítása után át kellene strukturálni Nyírjest.
Az viszont kétségtelen, hogy nem befolyásolja az üdülőövezeti besorolást, ha komfortosabbá válna az ott
élő emberek élete akár a gázhoz, akár a vízhez való jutással. Ezt próbáltam a kérésemmel exponálni. Az
teljesen egyértelmű, hogy ezeknek a beruházásoknak pénz kérdése az alapja, de azt hiszem, hogy
valamennyiünk számára nagyon fontos lehet, ha ezt a felszínen tartjuk.
Medvácz Lajos polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal állami főépítésze, Domonkos György
egy levélben adta meg a záró véleményt, melyben nem kifogásolta a településrendezési eszközök
felülvizsgálatát, és annak jóváhagyását. 1,5 éves munkáról van szó, és ez a város jövőjéről szól. További
jó munkát kívánok a szakértőinknek!
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat város Településszerkezeti tervéről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2016. (IX. 29.) határozata

a Településszerkezeti terv megállapításáról szóló 135/1999. (VI. 29.) határozat hatályon kívül
helyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat város
településszerkezeti tervéről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg visszavonja a
Településszerkezeti terv megállapításáról szóló 135/1999 (VI.29.) határozatát.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
2.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
190/2016. (IX.29.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1-8. számú
mellékleteket - elfogadja.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.29.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.)
rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló Pedagógiai –
Működési Munkatervének véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
191/2016. (IX. 29.) határozata
Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének véleményezéséről
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi
Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglalt tartalommal
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

2)

A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző

5.) Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Lombos István: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a 2,4M és 2,5M forint közötti különbség elenyésző. A
Pénzügyi Bizottság arra való tekintettel mondott 2,5M forintot, hogy az ez évi költségvetésünkben is ennyi
szerepel. 2016 szeptemberéig nem több mint 300-400e forint került ebből felhasználásra. Természetesen
ez év végéig még növekedhet, de várhatóan a 2,5M forintot nem fogja elérni. Tehát egy olyan keretet kell
meghatározni, mely fedezi azt a fajta igényt, amely a Bursa Hungaricára kifizetésre kerül majd.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük Elnök úr a kiegészítést! Én is úgy gondoltam, hogy a magasabb
összeget javasolnám, tehát a Pénzügyi Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra, mely 2,5M forint.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2,5M forint
keretösszegre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11
igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2016.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a./
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2017. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b./
az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe vételével pályázatot ír ki,
c./
a fenti célra az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
2.500.000.- Ft-ot biztosít.
2./

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

2016. október 3. (a pályázathoz való csatlakozás)
2016. december 08. (a pályázat elbírálása)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési
delegálására való javaslattételre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Kft.

Felügyelő

Bizottságába

tag

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2016.(IX.29.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft új felügyelő bizottsági tagjának személyére
vonatkozó javaslattételéről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Non-profit Kft felügyelő bizottságának új tagjául Reznicsek Ferencné 2660 Balassagyarmat, Tihanyi
út 6. szám alatti lakost javasolja megválasztani.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatot a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Non-profit Kft taggyűlésén terjessze elő, ennek megfelelően vegyen részt a
döntéshozatalban és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a 2. pont tekintetében 2016. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
7.)
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
194/2016. (IX. 29.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 1. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I.
emelet 1. ajtószám alatti 35 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Mátyás
Árpádné (szül.: 1940.; an.: Lakatos Margit) részére határozott időre 2016. augusztus 1. napjától
2017. július 31. napjáig – szociális alapon – bérbe adja.
(2) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a lakás bérlőjét terhelik.
(3) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
b)

a kiértesítésre: 2016. október 15.
a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2016. október 31.
Medvácz Lajos polgármester

Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. fsz. 4. ajtószám alatti lakás hasznosítására

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2016. (IX. 29.) határozata
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. fsz. 4. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39.
fsz. 4. ajtószám alatti 32 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Varga János (szül.: Varga
János; 1958.; an.: Kovács Mária) részére határozott időre, 2016. augusztus 27. napjától kezdődően
2017. augusztus 26. napjáig – szociális elvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja.
(2)

A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.

Határidő:
Felelős:
c)

a kiértesítésre: 2016. október 15.
a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2016. október 31.
Medvácz Lajos polgármester

Előterjesztés a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. II. lh. III. em. 3. ajtószám alatti lakás
lakásbérleti jogviszonyának rendezésére (Kelnár Imréné)

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2016. (IX. 29.) határozata
a Balassagyarmat, Móricz Zs. u. 9. II. lh. 3. em. 3. ajtószám alatti lakás
bérleti jogviszonyának rendezéséről

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Móricz Zs. út 9. II.
lh. III. emelet 3. ajtószám alatti 48 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú lakást Kelnár Imréné
(sz.: Deme Mária; Balassagyarmat, 1947.; an.: Csáky Margit) részére szociális alapú lakbér
megfizetése mellett 2016. október 1-től kezdődően 2017. április 30-ig, bérbe adja az alábbi
feltételekkel: Társasház (2660 Balassagyarmat, Móricz Zs. út 9.) közös képviselőjével, Kasza
Zoltánnal kötött megállapodás alapján a Társasház felé fennálló 199.920.- Ft vízdíjtartozást, a
Társasház OTP Banknál vezetett 11741017-20014627-00000000 számú bankszámlájára 2016.
10. 15-napjától kezdődően 2017. március 15. napjáig minden hónap 15. napjáig havi 30.000.Ft-ot, azaz harmincezer forintot megfizet, 2017. április 15. napjáig 19.920.- Ft-ot megfizet.
Akár egyetlen részlet elmaradása esetén is a lakásbérleti szerződés megszűnik és a lakás
kiürítési eljárás megindítását vonja maga után.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2016.október 15.
a szerződés megkötésére közjegyző előtt: 2016. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos - polgármester
d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti
szerződésének meghosszabbítására
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2016. (IX. 29.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I. emelet 6. ajtószám alatti
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. I.
emelet 6. ajtószám alatti 43 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakást Hrubecs Gábor
Pál (sz.: Balassagyarmat, 1976.; an.: Nagy Katalin) pályamunkás (Városi Sportintézmények) részére
költségelvű lakbér megfizetése mellett 2016. augusztus 1-től kezdődően 2017. július 31-ig, ezen
belül a Városi Sportintézményeknél fennálló munkaviszonyáig bérbe adja.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőt terhelik.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: A kiértesítésre: 2016. október 15.
A szerződés megkötésére: 2016. október 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
e) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti üresen
álló lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán?
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2016. (IX. 29.) határozata
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti
megüresedő lakás hasznosításáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A
lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 72 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú lakásra
költségvetési szerveknek szakember elhelyezés céljából, - kötelezően ellátandó feladatok ellátáshoz
- ingyenes egyszeri bérlő kijelölési jog biztosítására az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
lakbéréről és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) rendelet 12. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint pályázatot ír ki.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához szükséges intézkedések
megtételére.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben érvényes pályázat érkezik a pályázati
felhívásra, azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntés céljából terjessze be, azzal, hogy
több érvényes pályázat esetén az elbírálásnál az önkormányzati fenntartású intézmények
elsőbbséget élveznek.

4.

Amennyiben a pályázati kiírás eredménytelen, a Képviselő-testület új döntést hoz az ingatlan
hasznosítására vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2016. október 10-15. között
Medvácz Lajos polgármester

8.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló
pályázat kiírására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Lombos István: Sokadszorra pályáztatjuk ezt a feladatot. Van esély arra, hogy ez a feladat megoldódik?
Medvácz Lajos polgármester: A módszer hasonló lesz, mint eddig.
Csach Gábor alpolgármester: Örömhírt szeretnék bejelenteni. Majdnem 1 évvel ez előtt a Pest Megyei
Kormányhivatal Katasztrófavédelmi Hatóságának a döntése alapján lehetetlenült el ez a fajta
közszolgáltatás Balassagyarmaton, álláspontunk szerint az egész országban. Az említett hatóság, mely
egyedül jogosult a kijelölésre, rossz díjat szabott meg, nem vette figyelembe a rezsicsökkentési
törvényben foglalt kötelezettséget, miszerint a rendeletünkben 2013-ban megszabott díjnál nagyobb
összeget nem szabhat meg a szolgáltató a lakosok számára. Ehhez képest több mint a dupláját szabta
meg. Ekkor mi negligáltuk a szerződéskötést, és ilyenkor a katasztrófavédelemnek ki kell jelölnie a
szolgáltatót. Tehát eddig is volt szolgáltatás, mert volt kijelölve szolgáltató, de vitatkoztunk a hatósággal a
díjszabásuk szabályosságáról. De most megnyertük a csatát, a hatóság jóváhagyta a döntésünket. Sőt
még lehet, hogy mozgásterünk is van további csökkentésre. Jegyző asszony és Aljegyző asszony jogi

álláspontja szerint a korábbi rendeletünkben megszabott díjtételekkel tudjuk kiírni a pályázatot, és a
szolgáltató ezekkel a díjtételekkel el fogja vállalni a szolgáltatást, hiszen a különbözetet ki fogja számára
az állam fizetni. Szerencsére megoldódott az ügy, ez egyébként több mint 400 balassagyarmati polgárt
érint, akiből több mint 200 esetében háromszoros díjat szabtak volna ki. Ez egy örömhír, legyőztük a Pest
Megyei Katasztrófavédelmet. A továbbiakban a 2013. év előtti díjon tudjuk ezt a szolgáltatást végezni.
Lombos István: Köszönöm szépen!
Medvácz Lajos polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2016.(IX.29.) határozata
a Balassagyarmat Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. január 01. napjától számított
egy éves, határozott időtartamra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2016. október 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
9.) Előterjesztés a Cserháthaláp 091/3 hrsz-ú ingatlan 1347/9793 tulajdoni
elidegenítésére
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester

hányadának

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2016. (IX.29.) HATÁROZATA
a Cserháthaláp 091/3 hrsz-ú ingatlan
1347/9793 tulajdoni hányadának elidegenítéséről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata tulajdonát képező Cserháthaláp 091/3 hrsz alatt felvett, a szántó művelési ágú,
11,4352 ha területű ingatlan 1347/9793 tulajdoni részét (13,47 AK) Borkó István László (sz: 1965.
an: Tolnai Mária) 2699 Szügy, Csalogány u. 9. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel
idegeníti el:
a) a tulajdoni rész vételára: 600.000.-Ft + áfa azaz: Hatszázezer forint + áfa,
b) a vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni,
c) az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,

d) amennyiben a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII törvény
alapján az elővásárlási jog jogosultja az elővásárlási jogával nem él, illetve a
kifüggesztési eljárás során a vevőt elővásárlási jog jogosultja nem előzi meg.
2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2016. november 15-ig megkötendő
adásvételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: Kiértesítésre 2016. október 15.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester

10.) Előterjesztés a Pro Musica Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2016. (IX.29.) határozata
a Pro Musica Alapítvány támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Pro Musica Alapítvány számára a
Zenei Világnapi Hangverseny megrendezéséhez szükséges fény- és hangtehnika bitósításának
költségeihez és az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 40.000,- Ft, azaz
negyvenezer forintos vissza nem térítendő 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: 2016. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács taglétszámának meghatározására
és a tagok megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
dr. Varga Andrea jegyző: Új határozati javaslat került kiosztásra. A Városüzemeltetési Bizottságon
elhangzottak alapján lett átírva. A Környezetvédelmi Tanács felülvizsgálata azért volt indokolt, mert
Zolnyánszki Zsolt képviselő lemondott a tagságról. A Városüzemeltetési Bizottság Fényes Balázst
javasolta a helyére, továbbá felmerült a Bizottság részéről egy másik tag, Id. Szántó Csaba tagsága
fenntartásának kérdése. A mai napon felvettük a kapcsolatot igazgató úrral, és ő úgy nyilatkozott, hogy
egyéb teendői miatt nem tudja tovább vállalni ebben a tanácsban a tagságot. Lényegében ezeket a
módosításokat vezettük át a határozaton, vagyis 2 tag lemondását, és egy új tag belépését tartalmazza a
határozat. Innentől ez lenne az összetétele a Környezetvédelmi Tanácsnak, eleget téve ezzel a
Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottaknak.
Medvácz Lajos polgármester. Az új határozati javaslatot teszem fel szavazásra.
Medvácz Lajos polgármester egyéb kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
202/2016.(IX.29.) határozata
az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács taglétszámának meghatározásáról és a tagok
megválasztásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Környezetvédelmi
Tanács tagjainak számát 7 főben állapítja meg, mellőzve egyúttal az egyes szektorok képviselőire
vonatkozó arányok meghatározását.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanács jelenlegi tagjainak megbízását
visszavonja, egyidejűleg 2016.szeptember 29. napjától kezdődő határozatlan időtartamra az alábbi
személyeket választja meg a Tanács tagjaivá:
Huszár Péter
Deák Sándor
Dénes Andrea
Demeter Gábor
Fényes Balázs
Görög Örs
Cseman Pál
3. Az 1. pontban foglalt változást Balassagyarmat Város Környezetvédelmi Programján – annak
felülvizsgálata során – át kell vezetni.
4. A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzati Környezetvédelmi Tanácsot, hogy az elnök lemondására
tekintettel tagjai közül válassza meg új elnökét, továbbá vizsgálja felül ügyrendjét és döntsön a
szükséges módosításokat illetően.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
12.) Előterjesztés képviselői indítványra
Előterjesztő: Lombos István önkormányzati képviselő
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Egy új ponttal kiegészített határozati javaslat
került kiosztásra.
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr!
Úgy szokták mondani, hogy ne menjen az ember erdőbe sötétben, ha meg szokott ijedni. Én most
körülbelül ilyen helyzetben vagyok. Nem szerettem volna az aktuális politikát idehozni ezzel az egyéni
képviselői indítvánnyal, csupán arra lettem volna kíváncsi, hogy képviselő társaim, úgy általában a
képviselők, elkötelezettek-e az Európai Unió mellett. Ezért bátorkodtam ezt a Képviselő-testület elé hozni,
mert ma már 12 éve vagyunk az Európai Unió tagjai. Egy olyan közösségbe léptünk be, melynek vannak
bizonyos szabályai, és az aktuális belpolitikai helyzettől függetlenül, úgy gondolom, hogy véleményt
kellene mindenkinek nyilvánítani arról, hogy az EU megfelel-e a mi távlati elképzeléseinknek.
Akkor, amikor ezt az indítványt bátorkodtam idehozni, akkor olyan határozati javaslattal mertem ideállni,
ami úgy gondolom, hogy mindenki számára elfogadható. Polgármester úr 2 perccel ez előtt kezembe
adott egy új határozati javaslatot, melyet annyiban egészít ki, hogy mégis csak mondanom kell 2 mondatot
az aktuális belpolitikai helyzetről. Tudniillik itt arról van szó, hogy a magyar zsidó keresztény kultúra
védelmében is nyilvánítsunk véleményt 2016. október 2-án, a népszavazáson. Akkor, amikor elindultam
az önkormányzati képviselői választáson, tudtam, hogy be kell lépni egy klubba, melynek szabályai
vannak, és ezeket be is kell tartani. Tudtam azt is, hogy ezeket a szabályokat velem Polgármester úr kő
keményen be is fogja tartatni, ami teljesen korrekt.
Most úgy vagyok ezzel, hogy idehoztam egy anyagot, melyet feltételekkel tudok csak megszavazni, mert

van egy olyan kiegészítés, amit nem tudok támogatni se pro se kontra. Egy olyan szavazáson kellene
részt vennem, melynek nincs közjogi következménye, de engedjék meg, hogy ne minősítsem a
népszavazást, nem ezért vagyunk itt. De úgy gondolom, hogy ez a határozati javaslat egy mélyütés.
Addig, amíg szavazásra lesz feltéve a kérdés, el fogom dönteni, hogy mit teszek.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm Elnök úr!
Annyi megjegyzést hagy tegyek, ha már itt politikáról van szó, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete egy politikai testület. Pártok vannak benne, és amúgy is azt
gondolom, hogy a helyi politikát politikai szereplők irányítják.
A módosító javaslat kapcsán teljes mértékben egyetértek képviselő úr azon elképzelésével, hogy
nyilatkozzuk arról, hogy elkötelezettek vagyunk az EU tagsága mellett. Azt hozzá kell fűznöm, hogy ez a
fajta Európai Uniós politika olyan mintha kezdené szétszedni azokat az alapértékeket, melyeket annak
idején az alapítók megfogalmaztak, olyan mintha ezek nem lennének jelen a mai Európai Uniós politikai
életben. Ezekhez az alapértékekhez vissza kellene térnünk. Ez a fajta értékmegfogalmazás talán az EU
tagságunk mellett az Európai Uniós értékekre is felhívja a figyelmet. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy
teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ki kell állni az EU tagság mellett, melyből rengeteg előnyünk
származik, de az alapértékeket meg kell őriznünk.
A szavazással kapcsolatban annyit mondanék, hogy a szavazás egy demokratikus intézményi
megnyilvánulás, a polgárok véleményét megkérdezi egy bizonyos kérdésben. Én sem értek teljes
mértékben egyet azzal az erőteljes kampánnyal, ami most folyik, de az elvével egyet kell, hogy értsek,
hisz ez az Európai Unióról szól, arról szól, hogy az európai értékeket meg kell védenünk a migráns
áradattal szemben.
Van egy módosító javaslat. Ha azt elfogadja a Képviselő-testület, akkor a kiegészített határozat javaslat
lesz elfogadva, ha nem támogatja a testület ezt a kiegészítést, akkor pedig az eredeti határozati javaslat
lesz elfogadva.
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr!
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon el vagyok keseredve. Pedig e napirend kapcsán nagyon jó
állapotban jöttem ide. Tudtam azt, hogy az ország önkormányzatai milyen eligazítást kaptak ezzel a
kérdéssel kapcsolatban, és örültem, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata nem hozott a testület
elé ilyen előterjesztést. Ezt én rendkívül jónak ítéltem meg, és el is mondtam volna köszönetemet, ha
most nem kerül be ez a „d” pont. Erre a kiegészítésre azt tudom mondani, hogy ügyes. Úgy van
megfogalmazva, hogy kapsz is enni, meg nem is, minden rendben van, de azért mégis csak benne van
egyfajta orientáció. Ügyes.
Nem akartam elmondani - azért mert itt a zsidó keresztény kultúráról és Európáról van szó -, hogy
Balassagyarmaton az elmúlt vasárnap a templomokon milyen jellegű felhívások kerültek kiadásra. Ez
most is ki van függesztve a hirdetőtáblán. Többen felhívtak, hogy katasztrófának élik meg, hogy mi folyik a
templomokban. Általában az ember azért megy templomba, hogy hitéletet éljen, lelki támaszt kapjon, és
az egyháznak az a dolga, hogy tartózkodjon a politikától. Azt gondolom, hogy az egyháznak nem az a
dolga, hogy beavatkozzon ebbe a kérdésbe. Arról nem is beszélve, hogy a pápa is kiadott ezzel
kapcsolatban egy állásfoglalást, és ezzel szembe ment a Magyar Katolikus Egyház.
Azt tudom mondani, hogy ez a megfogalmazás ügyes, de ez nem az európai kultúra védelmében van így.
Ha valaki ezt elolvassa és tudja, hogy miről van szó, akkor azt is tudja, hogy miért történt meg így.
Bármennyire is Európa párti vagyok, ezt a javaslatot így, ezzel a kiegészítéssel nem tudom támogatni.
Lombos István: Természetesen szinkronban vagyunk a tekintetben, hogy az Európai Unió reformra
szorul, továbbá szinkronban vagyunk abban is, hogy az Európai Unió működése nem minden tekintetben
felel meg az eredetileg elképzelt létrehozásának. Azt is tudjuk, hogy általában nem az országok
lakosságának a feladata, hogy ezt rendbe tegye, hanem van 28 tagállam, és a 28 tagállam állam- és
kormányfőinek a tanácsa az, aki döntéseket hozhat, és aki az Európai Unió Parlamentjének a döntéshozó
testülete. Ott kell olyan érdekérvényesítő képességeket szerezni a magyar érdekeknek, melyek keresztül
vihetők. A lényeg az, hogy ennek a határozati javaslatnak az elfogadása a „d” pont nélkül számomra
elfogadható. Köszönöm szépen!
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr!
Egyfajta „csodaturmix” született nálunk Balassagyarmaton. Egy pár gondolat erejéig az eredeti határozati

javaslathoz kanyarodnék vissza, nevezetesen az Unióval kapcsolatos állásfoglaláshoz. Azt azért nem árt
látni, hogy nem minden arany, ami fénylik. A szöveges dokumentumnál nem árt tisztázni, hogy a
különböző vámok kivonása az országból rengeteg pénzt vitt el tőlünk, illetve még a belépés előtti
nagyméretű privatizációt is érdemes megemlíteni, aminél több politikai erő is bőszen kivette a részét, és
bőven hozzájárult hazánk egyfajta kiárverezéséhez. Reméljük, hogy azzal kapcsolatban például, hogy
pozitív vagy negatív befizetők vagyunk-e, egyszer megéljük azt, hogy nyitott beszédtér lesz kialakulóban.
Erre már volt a Jobbiknak egy javaslata évekkel ez előtt, amit, ha jól tudom, a Fideszes Kormány teljes
mértékben „lesöpört az asztalról”. A szöveges dokumentumban ugyanúgy fellelhető az európai egység, de
a nemzetállamoknál érdemes kitérni arra, hogy nem biztos, hogy itt olyan hatalmas egységre esély van,
mivel a nemzetállamoktól rengeteg jogkört elvontak például a Lisszaboni Szerződés által, amit ugyanúgy
olvasatlanul a Fideszes Kormánypárt megszavazott, sajnos. Ennek egyfajta következménye, hogy most
ebbe a migrációs krízisbe sem úgy tudnak beleszólni az államok. A multi érdekek kiszolgálásával, a
nemzeti államoknak a jogi leépítésével nagyon jól teljesít az EU.
Ami egyfajta hívó szó volt, az a határon túli magyarságnak a megvédése. Ezzel kapcsolatban sem
tapasztaljuk azt, amit anno ígéretként kaptunk. Úgyhogy én magát az eredeti határozati javaslatot abban a
formában nem tudom támogatni. Ha esetleg egy bővebb kiegészítéssel ki lenne egészítve, akkor talán
tudnám, de akkor már el is vesztené azt a fajta üzenetét, mondanivalóját, amit képviselő társam
benyújtott.
A népszavazás kapcsán sajnos a magyar kormány egy kissé kétséges játékba vitte bele az országot. Mert
ha nem lesz esetlegesen sikeres vagy nem lesz meg az a részvételi arány, akkor még akár „vissza is
nyalhat ez a fagyi”. Én részvételre, aktivitásra azért szólítanék mindenkit - különösen a balassagyarmati
lakosokat -, hogy ha másért nem, akkor legalább azért menjen el mindenki, és szavazzon lelkiismerete
szerint, mert itt adódik egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a Balassagyarmattal megtett úgymond
„pofátlanság” ellen, hogy itt van egy nyitott idegenszálló a városunkban, emeljenek szót, és mondják el
véleményüket. Pont most az ülés elején hangzott el, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr még azt a pár
milliót is sajnálja ideadni a kamerarendszerre és a balassagyarmatiak biztonságára áldozni. Úgyhogy, ha
mással nem, akkor ezzel adjunk nekik egy csattanós választ, ha már „hülyének” nézik a várost, illetve
folyamatosan elutasítanak mindenféle kérést. És lehet, hogy ez még 10-20 évig így fog működni, de ne
legyen így!
Az Európai Uniós részt nem támogatom, a szavazást igen, ezért fogok tartózkodni.
Csach Gábor alpolgármester: Látjuk, hogy hányféle vélemény létezik! Nemcsak 2, hanem van egy 3.
vélemény is. Az a dolgunk, hogy ezeket a politikai aspektusokat megjelenítsük a testületi döntésünkben.
Elnök úr egy politikai nyilatkozatot hozott be, nyilvánvaló, hogy ezt mindenki megpróbálja a saját arcára
formálni vagy lesöpörni az asztalról.
Egy megjegyzést azért tennék Szedlák Sándor képviselő úrnak. A baloldali média hisztérikusan járta
körbe Stella Leontin kanonok úrnak a szavazásra való kérését. Azt azért jelezni szeretném, hogy az
egyház nem párt, vagy pszichiátriai intézet. Az egyház politizálhat, sőt politizál is, hiszen közösséget épít.
Nem köztisztviselői kar, ahol jogszabályok vonatkoznak a politizálás kereteire. Megvédve az egyház
általában vett politizálási jogát, az létezik és van, és nagyon helyes, hogy van. A pápai dekrétumok sem
jelentenek kötelezettséget, még akkor sem, ha lényegesen szigorúbb a katolikus egyház hierarchiája, mint
akár a református egyházé vagy az iszlám vallásé, ahol a helyi közösségeknél van a döntő szó.
Erről az európai vitáról órákig lehetne beszélni. Azzal tudnám Elnök úr javaslatát jelképezni, hogy az egy
nőies hozzáállás. A pszichiátria mondja azt, hogy a családban a nők a feltétlen szeretetnek a mintáját
adják, a férfiak pedig a feltételhez kötött szeretet mintáját adják. Úgy van rendben egy közösség is, ha a
feltétlen és feltételhez kötött szeretet is megjelenik. Ebben a határozatban megjelenik az, hogy az Európai
Unió feltételekhez kötötten értelmes tevékenység, nem pedig feltételek nélkül. Nem kell ebbe többet
belegondolni. Köszönöm!
Zolnyánszki Zsolt: Én egy újabb véleményen, állásponton vagyok. Én kifejezetten szomorúan és
csalódottan jöttem ide, amikor ezt a 11. napirendi pontot láttam. A most kiosztott, kiegészített határozati
javaslat „d” pontja láttán a lelkem felvidult valamelyest. Én inkább ezt a részét támogatnám, mint az előtte
felsorolt dolgokat. Sőt kifejezetten örülök, hogy az egyház, illetve az egyház képviselői, a civil szféra és
kultúra több szereplője is megszólalt ebben az ügyben. Én is arra buzdítok mindenkit, hogy október 2-án,
vasárnap minden balassagyarmati jólelkű állampolgár menjen el, szavazzon és „nem” szavazatával adjon
véleményt a „szabad Európai Unió” mostani ténykedésével kapcsolatban.

Lombos István: Köszönöm, hogy harmadjára is szót kaptam! Nem gondoltam volna, hogy az
előterjesztésem ilyen vitát fog generálni, nem ezért hoztam ide, és nem szerettem volna senkinek rossz
pillanatokat szerezni, főleg nem Zolnyánszki Zsolt képviselő társamnak, akit én nagyon szeretek, és
nagyon örülök, hogy azon az oldalon is van vélemény e tekintetben. Úgy gondolom, hogy az Európai
Unióval kapcsolatban vannak EU pártiak, és vannak Európai Unió szkeptikusok. Minden esetre én azt
javaslom mindenkinek, hogy az Európai Unióba történő belépésünk óta eltelt időszakot vizsgálja át, nézze
meg pénzügyileg, anyagilag feltételekkel, mindennel együtt, és úgy döntse el, hogy ez jó volt-e nekünk
vagy sem. Vagy kis ország lévén mi önállóak akarunk maradni segítség és támogatás nélkül. Úgy
gondolom, hogy minden körülményt tisztázni és ismerni kell ahhoz, hogy valaki véleményt tudjon
nyilvánítani, és meggyőződésem, hogy akkor konszenzusra tudunk jutni ebben az ügyben is, akármelyik
pártnak vagyunk az elkötelezettjei.
Szedlák Sándor: Az előzőekben is mondtam, hogy ügyes ez a megfogalmazás. Alpolgármester úr
művészettörténészi aspektusból is megfogalmazta a véleményét, de ő is tudja, hogy ez ilyen formában
nem állja meg a helyét. Azt gondolom, hogy Alpolgármester úr intelligens ember, tehát úgy tudja csavarni
a szavakat, hogy abból sokan ne tudjanak olyan következtetéseket levonni, mint, amit le kellene vonni.
Ha ez a szavazás érvényes lesz, akkor nyilvánvalóan tudja mindenki, hogy ennek mi lesz a
következménye. Az lesz, hogy ki fogunk lépni az Európai Unióból, és akkor Magyarországnak
befellegzett. Mert akkor nem lesz több Európai Uniós támogatás, Magyarország pedig ezek nélkül nem
tud élni. Ez tragédia lenne az ország szempontjából. Bízom abban, hogy Magyarország állampolgáraiban
lesz annyi gondolkodás és észszerűség, hogy nem lesz érvényes ez a népszavazás.
Medvácz Lajos polgármester: Azt gondolom, hogy a határozati javaslat a,b és c pontja egyértelműen
arról szól, hogy a Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az EU tagság mellett kiáll. A d pont pedig arra kéri a
polgárokat, hogy az Európai Uniós tagság értékei mellett nyilvánítson véleményt. Ez nem azt jelenti, hogy
kilépünk vagy sem. Nem erről szól ez a történet.
A másik dolog, amit mondanék, Szedlák Sándor képviselő mondatához kapcsolódik. Nevezetesen, hogy a
templomokban miért van kiírva ez a nyilatkozat. Felhívnám képviselő úr figyelmét, hogy szabad
véleménynyilvánítás van Magyarországon. Az a demokrácia alapelve, hogy akár az egyház, akár más
szervezet véleményt nyilváníthat.
Ha magát a politikát elemeznénk, akkor eljuthatnánk oda, hogy a politika a közösségekről szóló döntést
jelenti, ebben a közösség tagjainak véleményalkotó joga van.
Lombos István: Kérésem lenne, hogy mindkettő határozati javaslat külön-külön legyen megszavaztatva.
Medvácz Lajos polgármester: Az SZMSZ szerint először a módosító javaslatról kell szavazni.
dr. Varga Andrea jegyző: Ahogy Polgármester úr is mondta, az SZMSZ alapján először a módosító
javaslatról van szavazás, amennyiben ez megkapja a többséget, akkor ezzel együtt kerül sor a határozati
javaslatról való szavazásra. Ha a módosítás nem kapja meg a többséget, akkor e nélkül kerül
megszavazásra a határozati javaslat és lényegében az eredetiről dönt majd a Képviselő-testület.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2016. (IX.29.) határozata
Szabad Európa Nyilatkozatról
Balassagyarmat önkormányzatának képviselő-testülete
a) kinyilvánítja, hogy elkötelezett Magyarország európai uniós tagsága mellett

b) felkéri a polgármestert, hogy ezt képviselje önkormányzatokkal, a kormánnyal, nemzetközi
szereplőkkel való tárgyalásai és nyilvános szereplései során;
c) és kinyilvánítja, hogy saját munkája során is fontos szempontnak tekinti az uniós tagság melletti
kiállást,
d) fentiekkel összefüggésben kéri a gyarmati polgárokat, hogy Európa és benne Magyarország zsidókeresztény kultúrája védelmében nyilvánítsanak véleményt a 2016. október 2-i népszavazáson.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: azonnal

13.) Előterjesztés az egyes EFOP pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2016. (IX.29.) határozata
az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével tárgyú pályázat
benyújtásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a városban működő civil
szervezetek az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
tárgyú pályázaton részt vegyenek.

2.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy amennyiben a pályázó civil szervezet
pályázatának tartalma összhangban van a város Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, a támogató
nyilatkozatot aláírja.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester

14.) Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Új határozati javaslat került kiosztásra, ezzel
együtt 2 határozati javaslat van.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2016. (IX.29.) határozata
az Integrált Területfejlesztési Stratégia módosításáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Stratégiáját az alábbiak szerint pontosítja:

Képviselő-testülete

az

Integrált

Területfejlesztési

Megalapozó Vizsgálat 1.14.1 c) Alulhasznosított területek
Balassagyarmaton, bár voltak a kialakult gazdasági terülteken üzem bezárások, a terültek
újrahasznosítása részben megtörtént. Ezért gyakorlatilag nem beszélhetünk barnamezős területekről.
Mindössze két önkormányzati tulajdonú barnamezős terület található a városban: régi ÁFOR kút
telephelye (Vízi Zsigmond utca 1. hrsz: 1770), volt mesterséges megtermékenyítő telephelye (Szügyi út
hrsz. 3148/5). Cél ezek hasznosítása, gazdasági, közösségi célú revitalizációja. Többségében viszont
vannak a belterületen alulhasznosított, illetve használaton kívüli területek, melyeket az alábbi séma
érzékelteti. Ezek mindegyike a településszerkezeti tervben, mint tervezett területfelhasználási változások
jelennek meg.
Önkormányzati tulajdonú barnamezős területek

2.2.5 Zöld város akcióterület
A zöld város célú fejlesztés tekintetében Balassagyarmat város teljes területe egy akcióterületnek minősül
tekintettel arra, hogy a zöld felületek felújítására, egységes zöld felületi hálózat létrehozása a város
valamennyi településrészében megoldandó feladatként jelentkezi.
A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői:
feladatcsoportok

Projektek
megnevezése

1.

1.1

Zöldülő
Balassagyarmat

2.1

Közösségi
fejlesztés
a
Balassagyarmati
Helyi
Akciócsoport
által

2.

Városi
zöldterületek
fejlesztése
Kulturális
és
közösségi
terek
infrastrukturális
fejlesztése

output
indikátor
(kapacitás)
10 ha

magvalósítás
időszaka

finanszírozási
forrás

2016-2020

költségigény,
becsléssel
MFt (nettó)
787

2 ha

2016-2020

787

TOP 7

TOP 2.1

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések tegyék meg.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2016. (IX.29.) határozata
külterületi földrészletek belterületbe vonásának kezdeményezéséről
1.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település területével való
tervszerű gazdálkodás érdekében, - a település rendezési tervével összhangban - kezdeményezi az
önkormányzati tulajdonú, balassagyarmati, 0154/58., 0154/72., 0154/81., 0154/83., 0154/84., 0154/86.
hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg; a termőföld
védelméről szóló törvény szerint előírt jognyilatkozatokat írja alá, valamint a belterületbe vonáshoz
szükséges költségeket megtervezve az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő
módosításakor terjessze elő.
15.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati
Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési
tervre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2016.(IX.29.) határozata
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszerrel kapcsolatos,2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről
1.

a)

b)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális
Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Balassagyarmat
Város Önkormányzatának tulajdonában álló részére vonatkozóan, a gördülő fejlesztési tervről az
alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Balassagyarmat Város
Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz a 2017-2031. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási-, valamint
a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, illetőleg az
esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási rendszeren a
beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a
szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák
forrásait.

c)

A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően csak az
esetleges pályázati források erejéig tud az önkormányzat kötelezettséget vállalni.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban szükségessé
váló egyéb intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő:a DMRV Zrt értesítésére: 2016. szeptember 30.
16.) Előterjesztés a Balassagyarmati Ipari Park elektromos hálózatának az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft.
részére történő térítésmentes átadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
dr. Varga Andrea jegyző: Annyival egészíteném ki, hogy azért lenne szükséges ezt átadni az Émásznak,
mert az Ipari Parkban több cég jelezte, hogy napelemet, napkollektort szeretne felszerelni, illetve szeretne
erre pályázni. A cégek csak akkor tudják továbbadni az Émásznak az így megtermelt áramot, ha
közvetlenül ők vannak szerződésben az Émásszal és nincs köztük 3. szereplő, mely jelen esetben az
önkormányzat. Ezzel azt érnénk el, hogy az ott letelepedett cégeknek megnyitnánk azt a lehetőséget,
hogy pályázni tudjanak a napelemek beszerzésére, kiépítésére.
Medvácz Lajos polgármester: 2 határozati javaslat van, „A” és „B” alternatíva. A „A” változatot
javasolnám, erről fogunk először szavazni.
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A” alternatíva
szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2016. (IX.29.) határozata
a Balassagyarmati Ipari Park elektromos hálózatának az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. részére történő
térítésmentes átadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmati Ipari Park
elektromos hálózata előterjesztés mellékletében szereplő vagyonelemeinek az ÉMÁSZ HÁLÓZATI
Kft. részére történő térítésmentes átadásával.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
17.) Előterjesztés lakossági kezdeményezés elvi támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a napirendi pont kapcsán?
Lombos István: Ki a tulajdonos?

Medvácz Lajos polgármester: Ez magántulajdonban van.
Csach Gábor alpolgármester: Nem adunk pénzt, csak elvi támogatást adunk.
dr. Varga Andrea jegyző: Az előterjesztéshez a levél is oda van csatolva, és ebben olvasható, hogy
egyrészt saját forrásból, másrészt támogatókat keresve próbálják majd ezt megvásárolni. A támogatók
felkutatásához jó lenne, ha lenne nekik egy olyan elvi támogatás, hogy az önkormányzat is támogatja ezt
az ügyet, és ezzel az önkormányzati elvi támogatással keresnék meg a leendő egyéb támogató
partnereiket.
Csach Gábor alpolgármester: A kérelmező nem kért anyagi támogatást ehhez. Nyilván a
megvásárláshoz nem is adnánk, de innentől fogva a kialakításnál tudnak élni az önkormányzat adta
pályázati lehetőségekkel.
Medvácz Lajos polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
(Zolnyánszki Zsolt és Pulay László nincs jelen a szavazásnál.)
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2016. (IX.29.) határozata
lakossági kezdeményezés elvi támogatásáról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a
Balassagyarmat, Nádor u. 2. szám alatt található egykori vitézi székkapitányi ház megvásárlására és
eredeti állapotába történő helyreállítására, az ahhoz kapcsolódó célok megvalósítására irányuló,
előterjesztésben ismertetett lakossági kezdeményezést.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa Veres Vendel Szabolcs
kérelmezőt.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2016. október 15.

A 18. és 19. napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
10/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

