
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 
                23-án 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 megjelent vendégeket, 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). 
A napirendre vonatkozóan javasolnám a meghívóban szereplő 4., 5., 7., 8. és 9. napirendi pontok előre 
vételét, tekintettel arra, hogy ezen napirendi pontokhoz meghívott vendégek vannak. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat? 
 
Siket Béla: Zárt ülés előtt egyebekben szeretnék lehetőséget kérni arra, hogy elmondjam egy 
sportegyesülettel kapcsolatos problémámat, és erre vonatkozóan kérném a Képviselő-testület 
állásfoglalását. 
 
Szedlák Sándor: Egyebek napirendi pontban kérnék lehetőséget 2 közérdekű kérdés feltételére. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátja az „Egyebek” napirendi pont 
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett elfogadott. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontok cseréjére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet 
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje: 
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Csík Csaba városi rendőrkapitány 

  



2.) Előterjesztés a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság 
tájékoztatásának jóváhagyására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde beszámolójának jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
4.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár beszámolójának jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
7.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés intézményi térítési díjakkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés a Kulturális Bizottság által 2016. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és 
egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke 
 

11.) Lakásügyek 
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. földszint 7. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kóvári út 7/B. III. emelet 1. ajtószám alatti lakás lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítására 
d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezésére 
e) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi f. út 23. I. emelet 2. ajtószám alatti lakás bérleti 

jogviszonyának rendezésére (Kapitány Veronika) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés Intézményi Tanácsba történő delegálásra 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásra szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

14.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 



15.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására   
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

16.) Előterjesztés a CHOKI-BO Kft-vel a Rákóczi f. út 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre kötött 
helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a helyiség további 
használatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17.) Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

18.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
19.) Előterjesztés Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16) című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

20.) Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 
21.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017. évi „Balassagyarmat Közösségéért” díj 

és a „Fiatal Példakép” kitüntetéseinek adományozására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
 

1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Csík Csaba városi rendőrkapitány 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Csík Csaba rendőrkapitány urat. Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz. 
 
Csík Csaba rendőrkapitány: Köszönöm a szót Polgármester úr! Köszöntöm a városi televízió nézőit is! 
Engedjék meg, hogy átadjam Dr. Nagy László rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Nógrád 
Megyei Főkapitányság vezetője üdvözletét. Tábornok úr személyesen szeretett volna jelen lenni ezen az 
ülésen, de sajnálatos módon a közelmúltban egy fiatal kolléganőnk tragikus körülmények között, egy 
közúti közlekedési balesetben elhalálozott. Mivel Nógrád megyei származású volt, Szurdokpüspökin ma 
14 órakor van a végső búcsúztatása a kolléganőnek, ezért nem tud jelen lenni tábornok úr. 
A 2016. évi tevékenységünk kapcsán elmondhatom, hogy csökkenő bűncselekményszám, növekvő 
eredményesség jellemezte a tavalyi évet. Összesen, a 29 településen, 718 bűncselekmény történt. 2012-
ben ez 1516 volt. 2014-től vezette be a rendőrség a közterületek kiemelt rendőri jelenlétét, amiről 
elmondható, hogy sikertörténet volt. Ez által térségünkben is közel felére csökkent az elkövetett és 
ismertté vált bűncselekmények száma. A 29 településen belül 2 településen egyáltalán nem történt, és 14 
olyan hely van, ahol 10 vagy annál kevesebb bűncselekmény történt. Tehát azt gondolom, hogy jó irányba 
haladunk, eredményes munkáról tudunk beszámolni 2016-ban is, és ki kell emelnem a nyomozás 
eredményességi mutatókat, amely a tavalyi évben 61,5% volt, ami szintén az elmúlt 10 év legjobb 
eredménye. 2012-ben ez a mutató 44,3% volt. A 14 kiemelt bűncselekmény kapcsán, ami leginkább 
borzolja a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét, összesen a nyomozás eredményességi mutató több 
mint 50%-os volt. Nagy hangsúlyt fektettünk a tulajdon elleni szabálysértésekre. 2015-ben, amikor először 
voltam itt jelen, akkor megígértem, hogy ha nem lesz kizáró ok, akkor nagyon keményen fel fogunk lépni a 
jogellenes cselekményt elkövetőkkel szemben, ami nemcsak a bűncselekmény elkövetési kategóriát 
jelenti, hanem a szabálysértési értékhatáron belülit is. Elmondható, hogy 2014-ben 515 tulajdon elleni 
szabálysértés történt, a tavalyi évben 273. Itt is közel a felére csökkent a szám. Ennek az oka, azt 
gondolom, hogy sok minden lehet. Én szakmailag azt tartom leginkább kiváltó oknak, hogy a tavalyi évben 



42 esetben alkalmaztunk gyorsított eljárást, magyarul szabálysértési őrizetbe vételt. Most már ott tartunk, 
hogy vidéki településeken is azt mondják, hogy Balassagyarmatra ne menjenek lopni, mert ott becsuknak. 
Ez is hatással van erre a történetre.  
A tavalyi évben elkezdtük kiszűrni az ittas vezetőket az illetékességi területünkön az úgynevezett finn 
módszerrel. Ennek keretében 151 ittas vezetőt szűrtünk ki, ezzel rekordot döntöttünk.  
Mindenképp meg kell említenünk a migráció kezelését, a migráció elleni küzdelmet, ami országunk déli 
határait terheli. Balassagyarmat és térségében a tavalyi évben migrációs jellegű cselekmény nem 
következett be. Viszont a Balassagyarmati Rendőrkapitányság állománya is jelentősen kivette a részét a 
déli határon a szolgálatteljesítésből. Összesen 16 alkalommal mintegy 318 fő közel 30.000 órában 
teljesített szolgálatot a Balassagyarmati Rendőrkapitányság hivatásos állományában. 
Másik fő célkitűzésünk volt, hogy reagálási időt 25 percen belül tudjuk tartani. Ebbe is az utóbbi 10 év 
legjobb eredményét sikerült elérni, hiszen valamennyi hívásra átlagosan 22 perc alatt reagáltak, ami azt 
jelenti, hogy a kollégáim a bejelentéstől a legtávolabbi helyre is 22 perc alatt voltak ott.  
Szeretném kiemelni, és itt külön megköszönni polgármester úrnak a bűn- és baleset-megelőzés terén 
nyújtott támogatását. A tavalyi évben egy olyan tendenciára lettünk figyelmesek, hogy a különböző 
tudatmódosító szerek fogyasztása az iskoláskorú fiatalok körében megemelkedett. Erre valamennyi 
középiskola bevonásával, 2 alkalommal tartottunk bűnmegelőzési előadásokat, és ebbe hatékonyan 
bevontuk a balassagyarmati büntetés-végrehatás intézet munkatársait és az elítélteket is, akik szintén 
tudtak mesélni magukról. Sikerült egy igen prominens személyt is bevonni ebbe az előadássorozatba, 
Zacher Gábort, aki több mint 500 diáknak tartott előadást. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos 
tevékenység volt mindkét alkalommal. Tovább szeretnénk ezt folytatni, a vidéki településeket is 
megcélozzuk ezekkel a programokkal.  
Az, hogy mit tervezünk 2017-re: ilyen eredmények után nem is lehet mást mondani, mint a fő 
célkitűzésünk az elért eredmények megtartása. Továbbra is az a kapitányság teljes állományának a fő 
feladata, hogy Balassagyarmaton és térségében egy olyan élhető térséget teremtsünk, ahol az 
állampolgáraink biztonságban érzik magukat.  
Továbbra is alkalmazni fogjuk az ittas vezetők kiszűrésére a finn módszeres eljárást is.  
Lennének kéréseim is, és itt engedjék meg, hogy a lakossághoz is forduljak. Amit igazán problémaként 
látok Balassagyarmaton, az az iskolák közelében a közlekedési morál. Az, amit néhány szülő megenged 
magának. Ugyanis mindenki az iskola kapujában akarja kirakni a gyermekét, ez által közlekedési káoszt 
idéznek elő. Higgyék el, hogy sokkal könnyebb ilyen esetekben tragédiát előidézni. Sok parkoló hely van 
kijelölve Balassagyarmaton. Most jön a tavasz, jön a jó idő, ki lehet szállni az autóból. Kérem a szülőket, 
hogy ha annyira ragaszkodnak hozzá, hogy elkísérik gyermeküket az iskola kapujáig, akkor úgy kísérjék 
el őket, hogy parkoljanak le távolabb, vagy ahol találnak arra alkalmas helyet, és kísérjék el gyermekeiket 
az iskolába. Ugyanez legyen, amikor mennek a gyermekeikért. Ne az iskolakapuban akarjon mindenki 
megállni, mert ebből csak a probléma lesz! Hangsúlyozom, a kollégáimnak nem az a célja, hogy 
mindenkit megbüntessenek! A gyermekek látják a rossz példát.  
A másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy az utóbbi időben ismételten megszaporodtak a 
telefonos feltöltéses csalások, Ne higgyen senki abban, hogy kap egy telefont, és azt mondják, hogy nyert 
30e forintot, és ehhez nem kell semmit tenni, mint 15e forintot feltölteni a megadott telefonszámra. Volt 
olyan bejelentőnk, aki 15-ször feltöltötte, és a 15. után vált neki gyanússá, hogy nincs meg a 30e forint. 
Ne dőljenek be ilyeneknek, egyik telefontársaság sem küld nyereményeket az ügyfeleinek. Inkább 
legyenek gyanakvóak. Bármilyen problémájuk van, forduljanak a rendőrséghez bizalommal. 
A harmadik kérésem a lakosság irányába, hogy kérek mindenkit, hogy ne vezessenek sem gépjárművet, 
sem kerékpárt ittas állapotban. Azt gondolom, hogy nem kell ecsetelnem ennek veszélyeit. 
Még egy dolog van, amit megemlítenék. Közeledik a tavasz, a kerékpározás, a motorkerékpározás, a 
megkülönböztető mellény viselésére, használatára hívnám fel a figyelmet. Mi is időben meg fogjuk adni a 
megfelelő tájékoztatást. 
Végül szeretném megköszönni a lakosság támogatását, önkormányzatok együttműködését, és szeretném 
külön kiemelni a polgárőrségnek a segítségét, akik nélkül ezeket az eredményeket nem sikerült volna 
elérnünk. 
Köszönöm a figyelmet! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen!  
A kapitányság kérte, hogy az ő munkájuk és a város biztonsága érdekében szereljünk fel kamerákat. 
Szerencsére ez olyan szintre jutott, hogy egyrészt a belügyminisztériumból kaptunk erre 10M forintot, a 



másrészt pedig a menekült szállónál már fel vannak szerelve a kamerák, továbbá a város bejáratainál 
lesznek még felszerelve rendszám felismerő kamerák. Ezzel is tudjuk segíteni a rendőrség munkáját. 
Sajnos az autók számának rendkívüli növekedése nincs arányban a polgárok viselkedésével. Ugyanis 
nemcsak az iskoláknál, hanem a város területén máshol is úgy közlekednek emberek, mintha nem 
ismernék a KRESZ szabályait. Megállnak olyan helyeken, ahol nem lehet. A városi lakosainak 
mondanám, hogy ahol a járdán nincs kiírva, hogy a járdára autóval felállni szabad, ott nem lehet a járdára 
felállni. A város főterén számtalan esetben előfordul, hogy járdára állnak fel autóval. E tekintetben 
történtek már intézkedések. Ne csak amiatt figyeljünk erre, mert nem szabad, hanem legyünk tekintettel 
arra is, hogy a város komoly összeget áldozott a város centrumának felújítására. 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr! Üdvözlöm Rendőrkapitány urat! Először is hadd 
fejezzem ki részvétemet az elhunyt rendőr családjának és az állományuk tagjainak. 
A déli határvédelemhez kapcsolódóan kérdezném, hogy ezekben az időpontokban Budapestről vagy 
bárhonnan kapott-e a kapitányság létszám kompenzációt? Lehet-e tudni valamit Nógrád megyében vagy 
a környéken a határvadász egységek felállításáról? Itt milyen a jelentkezési arány? 
A beszámolóban lehet olvasni, hogy a rendőrség törekszik arra, hogy az elkövetők minél nagyobb száma, 
ahol ezt a törvény megengedi, az ügyészség elé kerüljön. Az ügyészség milyen arányban tesz lépéseket, 
amikor önök beviszik ezeket a személyeket? Mennyire kompromisszum készek? Milyen az ügyészség 
hozzáállása?  
Még a tavalyi nyár folyamán volt egy olyan ügyem, hogy egy szétszaggatott útlevelet vittem be a 
kapitányságra, és akkor én a jegyzőkönyvben külön kértem, hogy legalább alaptájékoztatást kapjak róla. 
Ezt most is kérdezem magánszemélyként is, vagy mint közéleti szereplő, hogy akár a Bevándorlási 
Hivatallal akár a Belügyminisztérium különböző szerveivel sikerült-e felvenni a kapcsolatot? Mert sajnos 
semmilyen visszajelzést nem kaptam ezzel kapcsolatban. A belügyi apparátus, és nem a helyi 
kapitányságot értem ez alatt, hanem, hogy a működőképes állami rendszer tett-e lépéseket ez ügyben? 
Az elmúlt hónapokban képbe került, hogy Bercelről különböző együttélési szabályokat nem feltétlen 
betartó cigány családokat költöztettek be városunkba. Milyen a viselkedésük? Hál Istennek több 
alkalommal én is tapasztaltam, hogy a legrenitensebb családnál még fix járőri jelenlét is volt. 
Azt megjegyezném, hogy jó volt olvasni a beszámolóban, hogy a rablásokat 100%-os arányban sikerült 
felderíteni. Az irány mindenképpen jó. 
 
Csík Csaba rendőrkapitány: Köszönöm Képviselő úr!  
A déli határra átvezényelt kollégáknak a pótlásáról azt gondolom, és az az elvem, hogy a kapitányságon 
lévő tartalékokat kell mozgósítani azokban az időszakokban, amikor a kollégák átrendelésre kerülnek a 
déli határra. Ezt belső szolgálatszervezéssel lehet kezelni, ezeknek az átrendeléseknek az időpontjai nem 
váratlanul jelentkeznek a parancsnoki állománynál. Úgy kell szervezni a szolgálatot, hogy ebben az 
időszakban a lakosság ne érezze meg az ő hiányukat, és ne keletkezzen közbiztonsági deficit. 16 
alkalommal is átrendelésre kerültek innen kollégáink. De természetesen továbbra is fennáll, és élünk is 
ezzel a lehetőséggel, hogy a készenléti rendőrség állománya, amikor van módjuk és lehetőségük, 
szolgálatot lásson el a városunkban és térségünkben. Elég gyakran lehetett látni őket.  
A határvadász egységek felállításával kapcsolatban kormányzati döntés született, hogy a rendőrség 3000 
fővel bővítheti a létszámát, és ez alapvetően a déli határok mentén szolgálatot ellátókra vonatkozik. 
Nógrád megyében nem tervezünk határvadász egységek felállítását, de a jelenlegi helyzetből kiindulva 
nem is lenne indokolt. Jól halad egyébként az egységek toborzása, megtörtént az első kontingensnek az 
eskütétele, és a kiképzésük is folyik. Az első jelentős létszámnak a kibocsátása várhatóan május végén, 
június elején fog bekövetkezni. 
A bíróság elé állítások száma, az ügyészség hozzáállása kapcsán azt tudom mondani vezető ügyész 
asszony távollétében is, hogy a városi kapitányság és a járási ügyészség között az együttműködés 
korrekt, naprakész, gyakorlatias, és maximális a szakmai akarat mindkét fél részéről. Nekünk fő célunk 
az, hogy a bűnözők, és akik bűnözésből szeretnének megélni, a megfelelő helyre kerüljenek, és élvezzék 
mondjuk a Balassagyarmati Börtön és Fegyház „vendégszeretetét”. Tehát a cél közös. 
A személyek beazonosításával kapcsolatban, valamennyi illegális migráns regisztrálása megtörtént. 
Előfordulhat, hogy okmány nélkül vannak, de akkor is megvannak azok az eszközök, ami alapján minden 
egyes személyt képesek vagyunk beazonosítani. A külső határon a fizikai akadályok jogi megerősítése is 
megtörtént. Azt gondolom, hogy példaértékűen van kezelve ez a dolog, ezzel nem látok problémát. 
Képviselő úr egyéni ügyét úgy tudom, hogy rendészeti osztályvezető úrral személyesen rendezték, de ha 



mégsem, akkor pótolni fogjuk. Úgy gondolom, hogy nem a Képviselő-testületi ülésre tartozik ez az egyéni 
ügy. 
Bercelről elszármazott lakosság helyzete, viselkedése: Azt tudom mondani, hogy a bűnnek nincs színe, 
így a bűnözőknek sincs színe. Van bűnöző és nem bűnöző. Az, hogy hogyan tudnak beilleszkedni, 
szocializálódni a többségi társadalomba és normaszerűen, életvitelszerűen, elfogadható módon élni a 
mindennapjaikat, ebben a rendőrség részfeladatot el tud látni. De én ezt elsősorban nem rendőrségi 
problémaként ítélem meg, nem rendőrségi kérdésként kezelem. Azoknál az eseteknél, ahol elszaporodtak 
a bűnelkövetések, leültünk polgármester és alpolgármester úrral, és átbeszéltük ezeket. Azokban a 
térségekben, ahol várható, hogy megnövekszik majd a bűncselekmények száma, ott nekünk az a 
feladatunk, hogy kiemelt rendőri jelenlétet biztosítsunk. Szeretnénk együtt élni a városban, és szeretnénk 
naprakész információk birtokában lenni, mert csak ez által tudunk időszerű és koncentrált szolgálatot 
ellátni. Igyekszünk ennek megfelelően tenni a dolgunkat. Köszönöm szépen a kérdéseket! 
 
Siket Béla: Köszönöm a szót! Én, mint sértett, szeretném elmondani a véleményemet a rendőrségi 
tevékenységről. Múlt év novemberében elutaztunk a felségemmel az Alföldre. Másnap reggel a vejem azt 
tapasztalta, hogy betörtek hozzánk. Amint ez bejelentésre került, pár percen belül a rendőrség a 
helyszínre érkezett, biztosították a helyszínt, illetve a kora délelőtti órákban a bűnügyi helyszínelők is 
megérkeztek. Nagyon alapos munkát végeztek, Salgótarjánból nyomkövető kutyát hoztak, minden 
eszközzel megpróbálták a vizsgálatot elvégezni annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek a 
tettesekhez. A késő esti órákban mentek el. Azt gondolom, hogy ezzel a helyszíni szemlével közelebb 
kerültek a betörők felderítéséhez. Itt is szeretném megköszönni a rendőrség lelkiismeretes, gyors 
munkáját! 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a válaszokat Kapitány úr! 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük a tájékoztatót Rendőrkapitány úrnak, és további eredményes 
munkát kívánunk! 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2017.(II.23.) h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
2.) Előterjesztés a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Észak-Magyarországi Regionális 

Igazgatóság tájékoztatásának jóváhagyására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester köszönti dr. Lipusz Brigitta régiós igazgató asszonyt és Orosz Jánosnét, a 
közösségi szálló vezetőjét! Megkérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni az írásban kiküldött 
anyaghoz. 
 
dr. Lipusz Brigitta: Köszönöm szépen a szót! Úgy gondolom, hogy a menekült ügyi helyzet kapcsán és a 



közösségi szállás 2016. éve tekintetében is részletes adatokkal tájékoztattuk a képviselő-testület tagjait. 
De miután a város polgárai tájékoztatására is szolgál ez a mai ülés, ezért beszélnék a szállást érintő 
dolgokról. A migrációs helyzetről azért nem is tartom szükségesnek, hiszen a napi hírekben mindannyian 
hallhatjuk azt a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet miatt tett rendkívüli intézkedéseket, melyek 
2016 folyamán is az egész évet jellemezték.  
Az elmúlt évben a közösségi szállás környékén illegális migrációs cselekmény nem történt. De az illegális 
migráció mégis jelen volt, hiszen a szállás az elmúlt évben is egész évben működött, szükség volt a 
működésére, hiszen 1945 fő külföldi ellátásáról gondoskodtunk. Ez körülbelül 10%-al volt több mint a 
2015-ös évben ellátottak száma. Többségük menedékkérő volt. Ugyanúgy, mint az ország összes 
befogadó intézményében ez jellemző, ezek a személyek pár nappal a megérkezésük után kivonták 
magukat a hatósági eljárás alól, és elhagyták a közösségi szállást, tehát az átlagos tartózkodási idő egy 
hétnél hosszabb időre nem tehető.  A szálláson a sérülékeny csoportba tartozó személyek kerültek 
elhelyezésre többségében, tehát kisgyermekes családok, egyedülálló nők, egészségi vagy mentális 
állapotuk miatt sérülékeny emberek elhelyezését biztosította ez az intézmény. Úgy gondolom, hogy az 
elmúlt évek jelzései alapján a hivatal mindent igyekezett megtenni annak érdekében, hogy olyan belső 
rezsim szabályokat alakítson ki, hogy a társadalmi együttélési normák elvárható betartására sarkallja 
ezeket az embereket. Ehhez megkaptuk a helyi rendőri erőktől is a maximális támogatást, így azt 
gondolom, és remélem önök is így érzékelik, hogy azok az intézkedések, amelyeket ezen a területen 
tettünk sokat hatottak a város közjogalma érdekében. Hiszen az elmúlt évben a szállás területén nem volt 
rendkívüli esemény, információm szerint a szálláson elhelyezett külföldiekkel szemben 2 esetben indult 
tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárás. A kollégáim nevében mondhatom, hogy továbbra is 
elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy fennmaradjon az a folyamatos párbeszéd és 
együttműködés, melyet a város vezetésével eddig is folytattunk az intézmény működése érdekében. 
Szeretném közvetlenül is megköszönni a balassagyarmati polgárnak, a városvezetőknek, az 
együttműködő civil és állami szervezeteknek, hogy az intézmény és a lakók felé is segítő és toleráns 
hozzáállást tanúsítottak az elmúlt év folyamán. Ez a szállás az ország legkisebb befogadó intézménye az 
összes közül, amit a hivatal működtet. A funkciója is speciális, de úgy gondolom, hogy az önök támogató 
segítsége nélkül nem tudjuk sikeresen működtetni, akármilyen feladatok is várnak ránk a jövőben. Ígérem, 
hogy a magunk részéről megteszünk mindent annak érdekében, hogy az intézmény működése továbbra 
se befolyásolja negatívan se a város közrendjét, se a polgárok biztonságérzetét. 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr! Üdvözlöm Önöket Hölgyeim!  
Az lenne a kérdésem a városvezetéshez, hogy a város vezetése kezdeményezett-e Pintér Sándor 
belügyminiszternél személyes konzultációt az elmúlt 1 évben e tekintetben? Tavaly már volt erről szól. 
Ezt azért kérdezem, mert a beszámolóból egyfajta tendencia kivehető, hogy vannak szállómegnyitások, 
bezárások, többek közt bezárták a nagyfai, a bicskei intézményt, előtte már a debrecenit. Bár Kósa Lajos 
lobbi erejét figyelembe véve ez nem is meglepő. De sajnos nyitottak Kiskunhalason és Körmenden is 
szállót. 
A beszámolóban van egy olyan mondat, hogy a pénzben nyújtott ellátások helyett a hangsúly a 
természetben nyújtott ellátásokra helyeződik? Erről tudhatunk valamit? Az országba érkező, vagy 
Balassagyarmatra lévő személyek mire jogosultak? Kapnak-e költőpénzt vagy valami hasonlót? 
Ahogyan Ön is elmondta majdnem 2e fő, aki megfordul Balassagyarmaton, ennek 97%-a az előző évek 
tendenciájához hasonlóan eltűnt a hatóságok látóköréből. Ebből a közel 2000 főből mennyi az, akit valós 
papírokkal 100%-ig be lehet azonosítani? 
 
dr. Lipusz Bernadett: A pénzben nyújtott ellátásokkal kapcsolatban 2016 folyamán, az év első 
negyedévében megszűnt annak a lehetősége, hogy költőpénzt kapjanak a menedékkérők. Egyébként is 
csupán ezt az ügyfélkört illette meg ez az ellátás. Egyéb iránt arra is lehetőség volt egyes 
intézményekben – Balassagyarmaton sosem – hogy az étkezési ellátás megváltásaként pénzbeli 
támogatást kapjanak a lakók. Ez már egy intézményben sincs így. Természetben kapnak ellátást a lakók, 
mely a szolgáltatók és logisztika szempontjából jóval nagyobb feladat. De természetesen érthető az abbéli 
igény, hogy ne adjunk további táptalajt és anyagi eszközt egyéb dolgokhoz. 
Az, hogy 2000 főből hány személyt tudtunk beazonosítani 100%-ig, erre sajnos nem tudok pontos 
számadatokat mondani, még %-ot sem. Nem mondom azt, hogy ez a fajta jogi szabályozás most már 
nem arra utal, hogy ezt a lehetőséget sokan a joggal való visszaélésre használják. Viszont egy 
menedékkérőtől, aki háborús övezetből érkezik és menekült, nem minden esetben várható és kívánható 



el, hogy a sok ezer kilométeres utazása után prompt személyazonosságot igazoló papírokkal 
rendelkezzen. Jogszabály lehetőséget ad arra, hogy „bemondás” alapján induljon meg az eljárás. De 
természetesen az eljárás azt szolgálná, hogy annak az embernek a személyazonosságát, származási 
országát, egyéb adatait a társszervek bevonásával tisztázni tudjuk. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen! 
Ékes példája annak, hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a belügyminiszter úrral - és államtitkár úrnál 
voltunk nem is olyan régen -, hogy ő meghallgatván minket 10M forinttal támogatta Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának azon elképzelését, hogy kamerarendszert építsünk ki. Ezek között az első kérés az 
volt, hogy a Kossuth Lajos utca és az Ady endre utca sarkán kamerákat szereljünk fel az 
idegenrendészeti szállás megfigyelésre. Ha lehet úgy fogalmazni folyamatos nyomás alatt tartjuk a 
Belügyminisztériumot, pont amiatt, hogy megelőzzük azokat a dolgokat, melyek nem kívánatosak 
lennének ebből a helyzetből adódóan. Nagyon sok függ attól, hogy milyen a migrációs helyzet, hogy mikor 
mennyi menedékkérő érkezik ide. Balassagyarmaton van a legkisebb ilyen szálláshely, és más funkciója 
is van ennek a szállónak, mint azoknak a táboroknak, akik nagyobb mennyiséget fogadnak be. De 
természetesen értem képviselő úr aggodalmát, és próbálunk mindent elkövetni azért, hogy a városban 
rend legyen. Rendőrkapitány úrtól megkaptuk az ígéretet, hogy oda fognak figyelni. Tény és való, hogy az 
a fajta járőrözés, ami annak idején megvalósult, elég erőteljes volt, és visszavetett sok mindent. 
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Belügyminisztériummal és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal 
is, pont azért hogy elkerüljük azokat a problémákat, melyek annak idején felmerültek.  
További sok sikert kívánok az Önök munkájához! Azt gondolom, hogy az ország vezetése határozottan 
megmutatta azt az irányt, hogy az országnak mit kell tennie ebben az ügyben. Nem egyszerű ez a 
helyzet, ami most van. Várható, hogy a tavasz folyamán elég erős nyomás lesz a határokon, de 
Rendőrkapitány úr elmondta, hogy 3000 olyan ember lesz kiképezve, akik ezen a határon fognak 
szolgálni. Bízunk benne, hogy tudjuk kezelni ezt a helyzetet! 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a tájékoztatót, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat Városi Bölcsőde beszámolójának jóváhagyására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti Borkó Editet, a Városi Bölcsőde igazgatóját! Megkérdezi, hogy 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Borkó Edit: Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy mindent leírtam a beszámolóban. 
Annyit szeretnék azért elmondani, hogy ez az intézmény az, ahová először elkerülnek a gyerekek a 
családi házból, az anyaméhtől. A legeslegnehezebb ez a fajta elválás, elszakadás a családtól, az anyától. 
Sokszor az anyának nehezebb ezt feldolgozni. Mindig el szoktam mondani, hogy itt nálunk semmi más 
nem működik a gyerekek irányába csak a szeretet, a szeretet és a szeretet. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen! 
Sokáig csak Balassagyarmaton volt egyedül Nógrád megyében bölcsőde. Most már Salgótarjánban is 
van. Nem tudom, hogy máshol létrejött-e. 
 
Borkó Edit: Nógrád megyében én vagyok a koordinátor, tehát a Nógrád megyei bölcsődéket jómagam 
koordinálom. Jelenleg óvoda-bölcsőde egyesítés, illetve önálló bölcsődeként működő intézmények 
vannak, 7 ilyen van a megyénkben. Szoktam tartani időnként itt a városi bölcsődében a megyei 
vezetőknek értekezletet. Nagy örömmel jönnek ide. Szinte napi szintű a kapcsolatunk velük. 
Salgótarjánban most nyílt meg az országban utolsóként állami bölcsőde. Mindig kérnek tanácsot, 
segítséget, és, hogy tolmácsoljam az országos egyesület vezetősége felé, hogy Nógrád megyében mire 
lenne szükség. Nagyon összetartunk itt Nógrád megyében, mondhatni példaértékű az összetartásunk. 
 
Siket Béla: Szeretném az intézményt megdicsérni, hiszen 2 kisgyermekem járt bölcsődébe, és igen 
komoly előkészítés után az óvodába már nem kellett a beszoktatás, nagyon sokat fejlődtek. Köszönöm 
szépen a munkájukat! 



 
Borkó Edit: Köszönöm szépen Képviselő úrnak a dicsérő szavakat!  
Egészen biztos, hogy könnyebb annak az óvodába való beszokás, aki bölcsődébe járt. 
Óvónőként kezdtem, 8 éven át dolgoztam a Szondi óvodában. Valóban a bölcsődében megalapozódik a 
kisgyermekben a szociális együttélés. Akik bölcsődéből érkeznek, azoknak sokkal könnyebb a 
közösségbe kerülés. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen! 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2017.(II.23.) határozata 
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmat Városi Bölcsőde 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
4.) Előterjesztés a Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti dr. Jóna Andrást! Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 
tenni. 
 
dr. Jóna András: Szeretettel köszöntök mindenkit! Szeretném megköszönni a Képviselő-testület tavalyi 
évben nyújtott támogatását. Örömmel tudom bejelenteni, hogy hétfőn megtörtént a műszaki átadása 
annak a 7,5M forintos beruházásnak, melynek köszönhetően a 360 m2–es aulánk területén a PVC 
burkolat cseréjére került sor. Sok szeretettel várjuk a képviselő hölgyeket, urakat megtekinteni, ha esetleg 
arra járnak. 
A bizottsági ülésen elhangzott egy számszaki tévedés a beszámoló 8. oldalán, mely a 2016. évben az 
élelmiszer felhasználás nettó értékére vonatkozott, ez helyesen 51.017.285 forint.  
Köszönöm szépen még egyszer a támogatást! Bízom benne, hogy anyagi lehetőségeink függvényében ez 
a tendencia folytatódni fog az idei évben, illetve a jövő években is. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm igazgató úrnak, hogy elmondta ezt a beruházást! Azt gondolom, 
hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata az elmúlt években hál Istennek komoly, pályázatokon nyert 
pénzzel támogatta az idősek otthona felújítását, amire már régóta szükség volt. Bízom abban, hogy ezt 
majd folytatni tudjuk. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2017.(II.23.) határozata 
a Szent Erzsébet Idősek Otthona beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
5.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár beszámolójának jóváhagyására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Kiss-Mohai Orsolyát, a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatóját! 



Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Kiss-Mohai Orsolya: Nem, köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Azt gondolom, hogy egy lelkiismeretesen összeállított anyagról van szó. Itt 
is sikerült kicsit előbbre lépni, hiszen a szőnyegpadlót sikerült lecserélni. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Csach Gábor alpolgármester és Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2017.(II.23.) határozata 
a Madách Imre Városi Könyvtár beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Madách Imre Városi Könyvtár 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
6.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Köszönti Juhászné Gazinger Ágnest, a Pénzügyi 
osztály vezetőjét, és Szikora Péter vezető főtanácsost. Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítésük az 
írásban kiküldött anyag kapcsán? 

Juhászné Gajzinger Ágnes: Nincs, köszönöm. 

Szedlák Sándor: Tisztelt Polgármester úr! Javaslatom lenne. Tekintettel arra a tényre, hogy ez a 
legfontosabb napirend, ami létezik Balassagyarmat város életében, azt kérem, hogy először kérdéseket 
tehessünk fel, és utána lehessen véleményt nyilvánítani, mert egyébként összemosódnak a dolgok, és 
nem tudjuk áttekinteni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez mindig így szokott történni. Mindig úgy szoktam elmondani egy 
napirendi pont kapcsán, hogy először kérdezzen a tisztelt képviselő-testület, és amennyiben nincs kérdés, 
véleményt lehet alkotni. 
Tehát képviselő úr kérésének semmi akadálya nincsen. Az SZMSZ-ben is így van rögzítve. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
Az írásos beszámoló 2. oldalán a b) bekezdés azzal foglalkozik, hogy változik a közfoglalkoztatás 
szerepe, súlya az önkormányzati feladat ellátásban. Milyen munkahelyteremtő beruházások történtek az 
elmúlt évben? Melyik munkahelyen és milyen szakmákban jelentkezik munkaerőhiány? 
A C pontnál 50M forintos béremelésről számol be az anyag. A megemelt bérekkel kapcsolatban, mely 
természetesen kedvező intézkedés, a várost terhelő többletköltségekből mennyit vállalt át az állam? 
Az 5. oldalon az idősek bentlakásos ellátásra vonatkozóan egy bizonyos működési engedélyt nem tudtak 
módosítani. Mi ennek az oka? Ennek objektív vagy szubjektív akadályai voltak? 
A 10. oldalon a működési kiadásoknál, ahol arról van szó, hogy a főösszeg hogyan változik, azt 
kérdezném, hogy a táblázatban, a 67. sorban, a kiadások 2-es pontjánál a személyi juttatások tétel 144M 
forinttal kevesebb, 2016-ban ez 1.251.000.000.- forint volt. Mi az oka csökkentésnek? Hiszen ezek döntő 
többsége bérköltség. 
A 15. oldalon található, hogy 100M forintot tervezünk infrastruktúrajavításra. Mely utakat akarjuk felújítani? 
Ez mindig érdekli a lakókat. A város lakosságát érdemes lenne erről tájékoztatni, ha van információnk, 
mert a tervező munkában ez feltétlenül szükséges. 



 
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr! Mennyi tartalékot képezünk a 2017. évi 
költségvetésben? 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr! 
Olvasható, hogy akár a piac, akár más ingatlanok kapcsán hozzávetőlegesen 25M forintos be nem fizetett 
összeg van, amit a különböző balassagyarmati cégek maguk mögött hagytak az önkormányzat irányába. 
Mely cégek ezek? 
Van egy 100M forintos összeg, ami Zöld híd kapcsán kérdésként vetődik fel. Sikerül ezt behajtani? A Zöld 
hídnak van-e követelése, és ha van, akkor milyen összeg? 
Sajnos visszacsatolnék egy kicsit az előző testületi ülésre, amelyen téma volt a „télre való felkészülés, de 
a hóra kevésbé” szindróma. Benne van az anyagban, hogy a városüzemeltetés fejlesztési célú 
összegként 13,5M forintot határozott meg. Lehet-e tudni, hogy ők mire tervezik ezt az összeget? Az 
egyeztetéseken felvetődött-e esetleg a géppark fejlesztése, bővítése? Mert sajnos számos utca volt, 
ahová nem jutott el semmiféle erőgép. A beszámolóban volt eszközbeszerzésre, eszközcserére 
előirányzott 30M forintos összeg. Ez mire lesz elköltve? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: A munkahelyekkel kapcsolatban, és hogy milyen lehetőségek vannak a 
városban, alpolgármester úr fog tudni válaszolni. 
Az 50M forintos bérfejlesztést döntően a minimálbér emelkedése okozta, és körülbelül 250 embert érintett 
az önkormányzatnál. Ez bruttóban több mint 90M forintba kerül, viszont a járulékokat 5% ponttal 
csökkentik, és ebből térül meg megtakarítás. Ez az 50M forint körül kalkulált összeg nettó teher. Azt, hogy 
ehhez kapunk-e központi támogatást, egyrészt még nem lehet tudni, másrészt nekünk ahonnan ez 
megtérül, az nyilván az, hogy elvettek feladatot, és ezt a központi kormányzat is tudja. Az a 140M, amit 
eddig a működtetésre fordítottunk, azt most nem kell kifizetni, tehát ez lehet neki forrása. Gondolom a 
finanszírozásnál ezeket a tényezőket figyelembe vették. Az, hogy központi külön segítség lesz-e, azt nem 
tudjuk. Éppen a mai nap jelent meg az ÖNHIKI-vel kapcsolatos pályázat közzététele, amiben külön 
adatszolgáltatást kérnek a bérekre vonatkozóan. Várhatóan, amikor kiegészítő támogatást nyújtanak, 
akkor egyes önkormányzatoknak a pénzügyi lehetőségét vizsgálni fogják, döntően rászorultsági alapon 
fog ez menni. De nyilván mi is meg fogunk próbálni valamilyen kiegészítést szerezni. 
Az idősek otthona működési engedélyével kapcsolatban a működési engedély különféle ellátásokra van 
szétosztva a 200 fő működési engedélye. Mi egy belső átrendezést szerettünk volna, hogy az általános 
időskorú ellátottak száma több lehessen, mivel a fogyatékos ellátottak egyre kevesebben vannak. Ez 
részben finanszírozási kérdés is, erre a szakhatóságoktól kell állásfoglalást kérni. Amíg arról nincs döntés, 
hogy az idős ellátás további bővítését a finanszírozási rendszer befogadja, addig az SZGYF a működési 
engedélyt nem módosítja. Ez ránk nézve azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló 200 férőhelyet maximum 
80%-ban tudjuk kihasználni. Folyik annak a megoldásnak keresése, hogy hogyan lesz a fogyatékos 
ellátás a mi esetünkben a továbbiakban működtetve. A szociális szakellátás 2013-tól állami feladat. Voltak 
az adott feladatra vonatkozóan különböző helyzetek, ezeket megállapodás alapján látták el a korábbi 
helyeken. Az, hogy mi a további elképzelés, azt nem tudom. Vannak gondok azzal, hogy nem rendezett 
hosszú távon, nem látunk előre, nincsenek meg a szerződéseink, és nyilván ez finanszírozási 
bizonytalanságot okoz. 
A működési kiadások főösszege kapcsán, amit képviselő úr összehasonlít, az a 1.251.000.000.- és a 
most betervezett 1.106.000.000.- forint. Ez nagyon sok tényezőtől függ. Egy tényadatot hasonlítok a 
tervadathoz. A béreknek ma már jelentős része nem a havi illetményalap útján kerül a dolgozókhoz, 
hanem a rendkívül kiterjedt a pótlékrendszeren át. Amit szociális pótlékként, ágazati pótlékként, kiegészítő 
pótlékként adnak az sok 10M forint Balassagyarmat Város Önkormányzata esetében. Ez a tényadatban 
benne van, de nyilván tervezni nem lehet, mert külön igénylés alapján, előirányzat módosításként kerül be 
mindig. Az idei összegben nyilván megjelenik az is, hogy 42 fővel kevesebb a létszámunk, mint az elmúlt 
évben volt, hiszen az oktatási intézményi működtetést átadtuk a Kliknek. Az év közbeni pótlékok 
rendszere rendkívül kiterjedt, és ez még az idén tovább növekszik a kulturális ágazatban, a dajkák 
esetében, a bölcsődék esetében. Tehát a béreknek igen jelentős része pótlékágon kerül az adott 
dolgozókhoz. Ez a fő oka a csökkenésnek.  
A tartalék összege kapcsán 128M forint általános tartalék van elkülönítve a működés esetében, továbbá 
céltartalékként 25M forintot tartalmaz a költségvetés. A céltartalék konkrétan bértartalékként is van, és 
mint mondtam, van egy finanszírozási bizonytalanság az idősek otthonánál is, tehát ha esetleg ezzel 



kapcsolatban lenne kiesés, erre tettünk be tartalékot. A 3/4 mellékletben kirészleteztük, hogy mire mennyit 
számítottunk. 
A kintlévőségeknek van egy összetétele, így nyilván lehet tudni, hogy hol vannak a mai napon is 
kintlévőségek. Ezek egy része igen régi, azokból nem sok megtérülés várható. A másik része a piacon 
fennálló helyzettel függ össze, és azt már a tavalyi költségvetésben is leírtam, hogy valamit kell ezzel 
kezdeni. A terület használati díjat a piacon lévők egy kisebb része fizeti, és van 1-2 cég, pl. a Palóc 
Nagyker, aki csődeljárás alatt van. Van 2-3 nagyobb cég, ami felhalmozott jelentős összeget és van sok 
apró vállalat. Tehát ez a dolog nagyon vegyes, de lehet róla tételes listát kapni, ha szükséges. 
A Zöld híddal kapcsolatban Jegyző asszony fog tudni tájékoztatást adni.  
Fejlesztési keret felhasználása tekintetében minden évben az volt, hogy jelezték az egyes feladatokat 
ellátó felelősök, hogy hol milyen szükséglet van, ezt mindig rangsorolni kell. Tervbe van véve egy átfogó 
áttekintése a feladatellátás és a szervezeti keretek összhangjának. Ha ennek eredményeként jutunk 
valamire, akkor meg kell nézni, hogy milyen feladatoknál van a legnagyobb hiány eszközökben, és akkor 
oda koncentrálva lesznek ezek felhasználva. Most még nem tudtuk ezt nevesíteni, csak egy erre 
rendelkezésre álló forrás van a költségvetésben. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Szedlák Sándor képviselő úr a munkaerő ellátottságot kérdezte az 
önkormányzattól. Szerintem képviselő úr nem teljesen van tisztában azzal, hogy a munkaerő tekintetében 
ki hogy rendelkezhet. Hiszen Balassagyarmat Város Önkormányzata a saját intézményeiben tud 
munkaerőnek munkahelyet biztosítani, vagy esetleg olyan fejlesztéseket tud végezni, hogy betelepülő 
cégek munkát tudnak adni a városban és a város térségében élőknek. Balassagyarmat városában, és 
Nyugat-Nógrád megyében is, lecsökkent a munkanélküliek száma, Balassagyarmaton szakképzett 
munkaerő hiány van a cégek tekintetében.  
Képviselő úr jó lenne, ha elolvasná a költségvetés anyagát, hiszen több olyan táblázat van, ami 
határozottan arra utal, hogy milyen szándéka van az önkormányzatnak ebben az évben. A munkaerőpiac 
erejéhez, lehetőségeihez mérten támogatni akar olyan munkahelyeket, melyek esetlegesen 
megvalósulhatnak itt. Ha megnézi a 15. oldalt, akkor láthatja, hogy benyújtottunk 2 TOP-os pályázatot, az 
egyik az iparterület fejlesztésre, a másik barnamezős beruházásokra vonatkozik. Nem is kevés pénzt 
próbálunk erre megnyerni. Fellapozhatja a rendelet tervezet 10. mellékletét, ott is vannak olyan részek, 
melyek kimondottan arról szólnak, hogy a munkaerő lekötését a letelepülő cégek fogják majd ellátni. 
Tisztelettel meghívom képviselő urat jövő hét hétfőn 15 órára, ahol a kis- és középvállalkozók tekintetében 
lesz megyei tájékoztató, egyfajta fórum. 
Az út és járda felújítás kapcsán: tavaly a körzetekben a képviselők tettek javaslatot, hogy az ő területükön 
melyek azok az utcák vagy járdák, melyek felújításra szorulnak. Aztán ez majd egyeztetésre kerül.  
A Zöld híd Kft kapcsán: 2004-2005-ben Balassagyarmat Város Önkormányzata úgy döntött, hogy belép 
egy társulásba, hogy egy regionális hulladéklerakó fejlesztést végezzenek el. Ez 6,5Mrd forintról szólt. A 
pályázatot elnyerte ez a társulás és elindult a beruházás. Tavaly volt a pályázatnak az elszámolása. 
Sajnos közben a Zöld híd Kft. érdekes irányt vett. A 105 település feladata az volt, hogy a hulladék 
elhelyezést, ártalmatlanítást ezen pályázat keretében megoldja 2 hulladéklerakó telepen, 
Nógrádmarcalban és Kerepes Ökörtelek-völgy telepen. Ez megvalósult. Közben a pályázatból maradt 
pénz. A települések egy része a Zöldhíd kft vezetésével úgy döntött, hogy komplex szolgáltatást vesz 
igénybe, ami azt takarja, hogy nemcsak az elhelyezést, ártalmatlanítást, hanem a begyűjtést, a szállítást 
is elintézik. Ez főleg a pesti régiókra vonatkozott, de ott sem mindenkire. Sajnos ez a szervezet 
túldimenzionálta ezt a feladatot. Ott tartottunk, hogy egyre inkább emelkedő tendenciát mutatott a 
fizetendő szemétszállítási díj. Ez természetesen most be van fagyasztva. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez 
a szervezet túllőtt a célon. Közben bizonyos területek sérültek.  
A nógrádmarcali hulladékelhelyező terület 17 önkormányzat tulajdona. 2002-ben adta át az önkormányzat 
működésre. Ez 400M forintos nagyságrendű volt. Ez a tulajdon bérbeadásra került. A társulással 
állapodtunk meg, de sajnos a társulás ezt nem vette komolyan. Megállapodtunk, a szerződés elő volt 
készítve, elvitték a szerződést, hogy majd aláírják, de azóta se hozzák.  
Úgy gondoltuk, hogy bírósági úton próbálunk érvényt szerezni annak az igénynek. Ez a követelés fennáll. 
Ezzel szemben ők be nem szállított hulladék címén indítottak ellenünk peres eljárást. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: 2 nagyobb összegű per volt folyamatban, az egyiket mi indítottuk, a másikat 
ellenünk indította  a társulás. Az a per, amit mi indítottunk a bérleti díj vonatkozásában, ebben májusban 
lesz a következő tárgyalás. És az a per, amit ellenünk indítottak és 80M forintról szól kártérítésként - amit 



arra alapoznak, hogy mi szerződésszegőek voltunk az által, hogy nem szállítottuk oda a hulladékot -, 
ennél első fokon nyert az önkormányzat, a másodfokú tárgyalás tegnap volt, és az Ítélőtábla úgy döntött, 
hogy elutasítja a társulás kérését, tehát megállapította, hogy nem volt szerződésszegő az önkormányzat. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Szedlák Sándor kérdésére reagálva: Igen, megváltozik a közfoglalkoztatás 
szerepe és súlya. A bekezdés elején olvasható, hogy térségünkben is jelentősen javultak a munkaügyi 
adatok. Radikálisan csökkent a munkanélküliség, olyannyira, hogy most már munkaerő hiány van. Ebből 
következően évek óta nem tudjuk feltölteni a közfoglalkoztatási létszámainkat, mert olyan minőségű és 
mennyiség munkaerő jelenik meg, amelyik határán van a használhatóság kategóriájának, ezért nehéz a 
létszámokat feltölteni. Ez az oka annak, hogy visszaesik a közfoglalkoztatás súlya a városban mondjuk a 
10 évvel ez előtti állapothoz viszonyítva.  
Az, hogy milyen szakmákban van hiány, azt mi nem tudjuk, de ha képviselő úr elolvassa a munkaügyi 
központ havi jelentését, abban részletesen le van írva. Az örömteli hír egyébként, hogy Nógrád megyében 
is jelentősen csökkent a pályakezdők munkanélkülisége. 
Még mielőtt a tervszámokból az a látszat keletkezne, hogy kevesebb bért fizetünk, ez nem így van. Jóval 
több bért fizetünk ki, 120M forintot meghaladó bértömeget fizetünk ki ahhoz képest, hogy kevesebb 
embert foglalkoztatunk, pontosan a minimálbér emelkedésnek és egyéb pótlékoknak köszönhetően. 
Még mielőtt az az illúzió lenne a hallgatóságban, hogy az állam nem finanszíroz többletfeladatokat, tehát 
nem finanszírozza le a béremelkedésekből adódó, járulékterhek kiesésével keletkező mintegy 50M 
forintot, e tekintetben is megnyugtatnék mindenkit. De, finanszírozza, nemcsak azzal, hogy évekkel ez 
előtt rendbe tette az önkormányzatok tartozását Magyarországon, és ez által olyan gazdasági helyzetet 
hozott létre az önkormányzatoknál, amivel önfenntartóakká tudtak válni. A tavalyi és az idei évben is 
100M forintot meghaladó összegben nyert az önkormányzat abból, miszerint az államhoz tartozó 
feladatokat az önkormányzatoktól átvéve mégsem kurtította meg az önkormányzatok költségvetését. Sőt 
ezeket az összegeket nem vonta el. Ehhez hozzátehetjük azt is, hogy az iparűzési adó kiesésével, az 
egyéb költségek, mint kulturális pótlékok, szociális pótlékok növelésével és a minimálbérből eredő 
mínuszokkal mintegy 100M forintos mínusz keletkezett. Ha viszont összeadjuk a 135M forintos 
közoktatási maradványt, a 9M forint adóerő képességből eredő pénzmaradványt és a 6M forintos 
gyermekétkeztetési többletet, és ezt összevetjük a 100M forintos mínusszal, akkor látható, hogy mintegy 
50M forintos többlettel gazdálkodhat az önkormányzat. Köszönöm a figyelmet! 
 
Siket Béla: Köszönöm a szót! Mindenkit szeretnék emlékeztetni, de elsősorban a televízió nézőket, hogy 
10-15 évvel ez előtt a költségvetés nagy hiányt tartalmazott akár a működés, akár a fejlesztés területén. 
Az önkormányzatok kénytelenek voltak hitelt felvenni. A fordulópont akkor következett be, amikor a 
jelenlegi kormány az önkormányzatoknál felhalmozódott hitelállomány döntő többségét átvállalta, és ekkor 
szinte azt lehet mondani, hogy levegőhöz jutottunk mindannyian. 10-15 évvel ez előtt több száz milliós 
hiánnyal küszködtünk, most egy stabil, kiszámítható költségvetésünk van. Mindenkinek elfogadásra 
javasolnám. 
 
Huszár Péter: Köszönöm a szót Polgármester úr! Én is Siket Béla képviselő társamhoz csatlakoznék. 
Évek óta látjuk, hogy az önkormányzat jól gazdálkodik, jó költségvetéseket állít össze. Komoly fejlődésen 
ment keresztül a város. A jövőben is ezt szeretnénk, és aki a fejlődés útját támogatja, az támogatja 
szavazatával a költségvetés tervezetét is. 
 
Szedlák Sándor: Tisztelt Polgármester úr! Ez vicces, ami itt folyik. Az elején elmondtam, hogy mit 
csináljunk. Erre Polgármester kikérte magának, hogy mindig úgy szokott menni, hogy először a kérdések 
feltevése van, utána elmondhatják véleményüket a képviselők. Most bebizonyosodott, hogy nem így van. 
Elhangoztak kérdések, a Polgármester úrnak az lett volna a dolga, hogy megkérdezi, hogy elfogadjuk-e a 
választ. Ehhez képest 2 képviselő már véleményt mondott.  
Polgármester úr szedjük össze magunkat! Tartsuk magunkat ahhoz, amit az SZMSZ előír. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Nem értem, hogy mi a probléma. Ön után még 2 képviselőtársa tett fel 
kérdéseket, és több kérdésre jelentkező nem volt. A kérdésekre többen válaszoltunk.  
Képviselő úr kérte, hogy először a kérdések legyenek, ez így is volt, és a kérdésekre megvoltak a 
válaszok is. Azt, hogy valaki elmondja a véleményét, azt gondolom, hogy meg lehet engedni bárkinek. 
 



Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester! Még egy kérdésem lenne. A városüzemeltetésnek a 
3,5M forintos illetve a másik helyen szereplő 30M forintos fejlesztésre, eszközbeszerzésre részint kaptam 
választ, hogy le kell adni a különböző területek képviselőinek. Az anyagban úgy is szerepel, hogy a 
különböző költségvetési részletek egyeztetve voltak a vezetőkkel. 
Lehet-e arról tudni, hogy a városüzemeltetés a téli hó helyzetek kezelésére tervezett-e bármilyen 
fejlesztést? 
 
Medvácz Lajos polgármester: A városüzemeltetés tekintetében mire gondol képviselő úr? Mert van egy 
Városüzemeltetési Kft-nk és egy Városgondnokságunk 
A Városüzemeltetési Kft feladata a hulladék begyűjtés, szállítás, és a síkosság mentesítés a város 
területén. A városgondnokság hatáskörébe számos dolog tartozik. 
 
Dobrocsi Lénárd: A Városüzemeltetési Kft kapcsán tettem fel a kérdést, konkrétan a hóeltakarítás az, 
ami leginkább érdekelne. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Van-e további kérdés? Mert képviselő úr számon fogja kérni, ha nem derül 
ki, hogy vannak-e további kérdések. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Pénzügyi osztályvezető asszony majd kiegészíti, hogy az a 3,5M forintos 
rész az egy kompenzációs összeg a Városüzemeltetési Kft felé a beruházások tekintetében. Ami a 
Városüzemeltetési Kft eszközbeszerzését, illetve a Városgondnokság eszközbeszerzését jelenti, valóban 
nem részleteztük az eszközsorokat sem. A tavalyi 30M forintos keretet hagytuk meg az idei évre is, mert 
osztályvezető asszony tett rá utalást, hogy nagyjából április-május környékén jutunk el oda, hogy 
átgondoljuk azt a dolgot, egyrészt a hulladékszállításból adódó tapasztalatok okán is, másrészt a 
Gamesz, a Városgondnokság, és a sportintézmények feladatellátását is át kell tekinteni. Nyilvánvalóan ez 
az eszközbeszerzések kapcsán kardinális kérdés lesz. A tavalyi mértéknek megfelelő eszközök 
beszerzésére fog sor kerülni.  Most zajlik egyébként részletesen az intézményekben a beszerzendő 
eszközöknek a felmérése. Itt nemcsak a nagy összegekre kell gondolni. És ezeket befolyásolhatják még a 
nyertes pályázatok. Akkor tudjuk majd eldönteni az intézményi karbantartás esetében is, hogy például a 
Nógrád identitás ház sorsa mi lesz. Valamit kezdenünk kell a Nógrád identitás házzal is, mert ott már 
milliós nagyságrendű bádogozási munkák kellenek. Tehát ezek miatt nem tudtuk ezt konkrétabbá tenni. 
Szedlák Képviselő úr pedig nyugodjon meg! Megnéztem, és az SZMSZ 24.§ 5. pontjában szerepel, hogy 
mindenki tehet fel kérdéseket. De ez nem interpelláció képviselő úr. Ön a szavazatával nyilvánít 
véleményt egy napirend tárgyalásakor. Illetve amikor véleményt nyilvánít, akkor elmondhatja azt, hogy a 
válaszok nem tetszettek Önnek. Ilyen ügyrendi megkötése a kérdésfeltevésnek és 
véleménynyilvánításnak soha nem volt az SZMSZ-ben, és most sincs. Bármelyik képviselő eldöntheti, és 
akár keverheti is, ez a képviselő szíve, joga. Polgármester úr még soha senkibe nem fojtotta bele a szót. 
Sőt amióta én alpolgármesterként mellette ülök, soha nem tartatta be azt az SZMSZ előírást sem, hogy 
maximum kétszer lehet hozzászólni egy napirendhez, általában négyszer-ötször is hozzá lehet szólni. 
Úgyhogy bátran térjen át a véleménynyilvánításra, semmi probléma. Köszönöm! 
 
Siket Béla: Szóba került a Városüzemeltetési Kft és a hulladékgyűjtés. Úgy gondolom, hogy a 
hulladéklerakó szigetek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Balassagyarmaton az elsők között 
vezették be a szelektív hulladék zsákos gyűjtést. Ezt egyre több településen fogják bevezetni. Ez a 
tevékenység azért is hasznos, mert ezzel a mennyiséggel is kevesebb hulladék kerül a végleges 
lerakóba. 
A hó eltakarításról az a véleményem, hogy a tapasztalatok alapján fognak egy munkagépet szerezni, és 
ezzel hatékonyabban tudják majd ellátni a hó eltakarítást. A lehetőségeikhez mérten maximálisan 
megoldották a feladatot.  
 
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr! Tegnap én voltam a Pénzügyi bizottsági ülésen, aki 
nem szavazta meg a költségvetési tervezetet. Ennek az volt az oka, hogy tartogattam mára egy javaslatot, 
és szeretném, ha a költségvetésben ez megjelenne. Nem véletlenül mondtam az előző képviselő-testületi 
ülésen, hogy az önkormányzati bérlakások felújítására indítsunk egy programot. Most ott tartunk, hogy 11 
olyan bérlakás van, amely lakhatatlan, amely felújításra szorul valamilyen szinten. Azt javaslom a 
képviselő-testületnek, hogy költségvetésben a 128M forintos általános tartalék terhére a kiadások 



előirányzat, felújítások kiadásait emeljük meg 13M forinttal, és ezt fordítsuk a most lakhatatlan 
önkormányzati bérlakások teljes körű felújítására, és ez pontosan 11-el több család lakáshoz jutását 
jelentheti, mint jelen pillanatban. Ha nem a felújítások előirányzathoz, akkor az egyéb fejlesztési célú 
kiadások összegéhez is tehető. A kettő közül az egyiket emeljük meg 13M forinttal, és ezt kifejezetten 
azoknak a lakásoknak a felújítására fordítsuk, melyek most lakhatatlanok és lakhatóvá tehetők. Ez 
lehetőséget biztosít az önkormányzati vezetésnek a Rákóczi fejedelem út 27-29 kiürítésére, és a Rákóczi 
úti lebontásra váró ingatlanban élők elhelyezésére is, és azok számára is lehetőség, akik igényelnének 
ilyen lakást. 
  
Szedlák Sándor: Köszönöm  a szót Polgármester úr! 
Akkor kezdjük az elején! Azt gondom, hogy ha polgármester vagy bármely tisztségviselő választ ad egy 
kérdésre, akkor szerintem lehetőséget kell biztosítani a képviselőnek, hogy elfogadja-e a választ vagy 
sem. Erről a Polgármester úr tett is tanúbizonyságot az előző napirendeknél. Most hirtelen megváltozott 
ez a dolog. Amit Alpolgármester úr felolvasott, azt ő is tudja, hogy ez így nincs teljesen rendben. 
Elöljáróban azt szeretném mondani Polgármester úrnak, hogy kikérem magamnak, hogy Polgármester úr 
engem minősítő jelzővel illessen a tekintetben, hogy olvassam el a költségvetést. Szeretném felhívni 
Polgármester figyelmét, és ezt már elmondtam 35-ször, de még 350-szer is el kell mondanom, és lassan 
mondom, hogy mindenki megértse, hogy én felkészülve jövök ide, még azt is mondhatnám, hogy 
háromszor felkészültebben, mint Polgármester úr. Mert a polgármester nem olvasta el akkor a 
költségvetést, ha nekem ilyeneket mond, hogy én nem olvastam el a munkaerő fejlesztéssel kapcsolatos 
részt. Mert én nem ezt kérdeztem. A Polgármester úr arról beszélt, hogy a pályázatokban milyen 
lehetőségek vannak. Amikor Alpolgármester úr szót kért, akkor őt nyilván motiválta az a dolog, hogy 
valahogy a polgármestert meg kell védenie. Jó lenne, ha ez előtte történne meg.  
Körülbelül fél órát beszélhetnék erről a dologról, de csak 3-4 pontban összefoglalnám, mert itt teljesen 
felesleges beszélni bármiről. Mert itt olyan felülről vezérelt dolgok vannak, hogy Polgármester úr és 
Alpolgármester úr is rutinból irányítják a munkát, lerázzák magukról a dolgokat. Azért ettől 
Balassagyarmat többet ér!  
A Zöld híddal kapcsolatban nem akartam vitába bocsátkozni, és tisztelettel kérem Jegyző asszonyt, hogy 
nyilatkozzon, mert úgy látom, hogy ő az egyetlen kompetens ember itt. Nekem olyan információim vannak 
erről a dologról, hogy az a bizonyos 100M forint ez nem elveszíthető, hanem elveszített. 
Az anyagban szerepelnek különböző intézmények, Sportintézmények, Városgondnokság, Gamesz, 
Városüzemeltetési Kft, és ezzel kapcsolatban vannak vélemények, javaslatok. Én azt javasolnám, hogy a 
későbbiekben integrálni kellene ezeket az intézményeket egy közös irányítás alá, mert azt gondolom, 
hogy sokkal hatékonyabban tudnának működni. 
Végezetül csak azért, hogy Polgármester úrnak elmondjam, hogy hogyan készülök egy Képviselő-testületi 
ülésre. A TOP pályázatokkal a 272/2014.(XI.05.) kormányrendelet foglalkozik. Csak azért, hogy lássák a 
képviselőtársaim és a lakosok, hogy hogyan kell készülni egy testületi ülésre, és nem úgy, hogy minősítő 
jelzővel azt mondják, hogy nem olvassuk el a javaslatokat. Ezzel kapcsolatban egy megjegyzésem lenne, 
hogy a kormány már most kiírta 2. részt úgy, hogy nem is értékelték még az elsőt. A TOP pályázat 
kapcsán kíváncsi leszek arra, hogy azok a beadott pályázatok, melyek egyébként rendben vannak, 
hogyan lesz a tisztánlátása. Nekem vannak kétségeim, hogy a későbbiek folyamán az önerő tekintetében 
nem lesz-e ebből nekünk problémánk. Mert ha valami 100%-osan finanszírozott, az rendben van. De 
esetleg kiderülhetnek olyan dolgok, hogy mégsem 100%-os.  
Tisztelt Képviselő-testület! Megpróbálok ezen túl is korrekt lenni, de elvárhatom azt is, hogy velem 
szemben is korrektül viselkedjenek. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Lombos István Elnök úr módosító javaslatára reagálnék. Ha Elnök úr 
elolvassa a 3/5. számú táblázatot, akkor kísértetiesen 12.900.000.- forintos összeget lát az önkormányzati 
lakások felújítása soron. Tehát ott van a 13M forintos felújítási összeg, amihez ha hozzárakja képviselő úr 
a városközpont címen, a Rákóczi 9., 25. és 27. felsorolásnál látható városközpont fejlesztés 40M forintját, 
akkor látja, hogy abból is csordogálni fog lakásfelújításokra. Sőt a mai napirendeknél tárgyalt EFOP-os 
pályázatoknál is látható, hogy ezekben a pályázatokban tucatnyi - például fiatal fecskelakás - fiataloknak 
való garzonok építését kezdeményezzük pályázatban. Nem javaslom, hogy ezt a költségvetést 
módosítsuk, egyrészt azért, mert benne a 13M forintos lakásfelújítás, plusz benne van az EFOP-os 
pályázat lakásokra vonatkozó 100%-os pályázati csomagja. Úgy gondolom, hogy a lakások 10%-át érintő 
felújítás alaphangon benne van, de ha az új pályázatokat is hozzávesszük, akkor itt egy jelentős ingatlan 



felújításra kerül sor. De ha nem, akkor még mindig dönthetünk az év második felében, hogy ezeket az 
összegeket növeljük. Azt javaslom, hogy Képviselő-testült ezt a módosítást ne támogassa, mert benne 
van a költségvetésben. 
Pár perce mondtam én is, és osztályvezető asszony is, hogy a Gamesz, a Városgondnokság és a 
Sportintézmény kapcsán az átalakítások után a feladatellátást át kell tekinteni. Hogy milyen mértékű 
összevonásra kerül sor, azt még nem tudjuk. 
Ha elolvasta képviselő úr azt a kormányrendeletet, akkor olvashatta benne, hogy ezek 100%-os 
támogatottságúak lesznek, tehát nem kell hozzá önerő. Ha elolvasta a már megjelent TOP-os pályázatok 
2. ütemét, akkor láthatja, hogy Nógrád megye tekintetében a legkorábbi pályázatok megnyílása május 30. 
Ez vélhetően azért lett május 30. mert addig minden TOP-os döntést meg fognak hozni. Erre vonatkozó 
jelek vannak. Például a közfoglalkoztatás tekintetében is jelentős összegek, a 3 megyei közfoglalkoztatási 
paktum tekintetében a TOP-os pályázatokban kerülnek finanszírozásra. E tekintetben nem kell tartani 
attól, hogy változnak vagy romlanak az esélyek. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A Zöld híd Kft-vel szemben fennálló, 100M forintos bérleti díjjal kapcsolatos per 
kapcsán kaptam kérdést. Ahogy azt előbb is mondtam, májusban lesz a következő tárgyalás, és ez még 
az elsőfokú tárgyalás, tehát ezt követheti adott esetben egy másodfokú is, úgyhogy ennek még viszonylag 
messze a vége. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Lehet, hogy képviselő úr tud valamit. De akkor árulja el nekünk is. Ha már 
így kijelentette, hogy a pert elveszítettük. Ezek szerint valamit tud. 
 
Lombos István: Köszönöm szépen Polgármester úr! Elnézést kell kérnem, mert itt ingatlan fejlesztés van, 
és ez nálam nem ugyanaz, mint egy önkormányzati lakás felújítás. De ez az én értelmezésemnek a 
hibája. Az lenne a kérésem, hogy legyen lehetőségem ezt nyomon követni, és látni, hogy ezek a lakások 
felújításra kerülnek. Előbb-utóbb el kell jutni oda, hogy azok az önkormányzati lakások, amelyekkel 
rendelkezünk, használhatóak legyenek, és ne álljanak ott üresen, és ne csak arra tudjunk bazírozni, hogy 
majd lesz olyan jelentkező, aki beköltözik úgy, ahogy van, és majd felújítja. El kell jutni oda, hogy ezek a 
lakások lakhatóak legyenek, és persze el kell jutni odáig is, hogy azok a lakók, akik ezt megkapják 
bérleményként, azok úgy is kezeljék ezt a lakást, ne halmozzanak fel lakbérhátralékot és a szolgáltatóknál 
tarozásokat. Ezt nekünk sokkal jobban figyelni kell. Azok a lakók, akik megkapták az önkormányzattól ezt 
a lehetőséget, ne visszaéljenek, hanem éljenek ezzel a lehetőséggel. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, 
hogy azok az önkormányzati szándékok is megvalósulhassanak, melyeket egyébként a városvezetés 
elképzel, és a lakók igényeit is teljesíteni tudjuk. De természetesen csak annál, aki erre rászolgál. 
Köszönöm szépen! 
 
Medvácz Lajos polgármester Teljesen egyetértek Elnök úrral. Fogadó napomon megjelennek ilyen 
igénnyel. Az önkormányzat tényleg jóindulatú, és ez egyfajta szociális érzékenységet takar. Tudjuk, hogy 
ezek az emberek lecsúszott emberek, de ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzati lakást lelakják, és 
olyan adósságot halmozzanak fel, ami aztán kezelhetetlen.  Ezek a lakások óriási hátralékkal, lelakottan 
vannak, és megpróbáljuk őket felújítani. De nem tudom, hogy mit tegyünk, mert ha újból odaadjuk, akkor 
újra lelakják. Célszerű lenne, ha egyfajta olyan lakást tudnánk biztosítani, ahol nagyobb odafigyeléssel, 
bizonyos korlátok, szabályok betartásával lehetne lakhatást biztosítani. Erre nagy szükség lenne. Jó 
problémát vetett fel Elnök úr, igyekszünk ezt megoldani.  
 
Szedlák Sándor: Köszönöm Polgármester úr! Most szólok utoljára! Polgármester úr megint minősített, 
hogy én megelőlegezem a Kúria döntését. Én szó szerint azt mondtam, hogy olyan információim vannak, 
hogy ezt a 100M forintot már elveszítette az önkormányzat. Nem azt mondtam, hogy el is veszítette! És 
arra kértem Jegyző asszonyt, hogy tájékoztasson arról, hogy mi ebben az igazság. Ehhez képest 
Polgármester úr megint azt mondta, hogy én megelőlegezem a Kúria döntését. Polgármester úr! Még 
egyszer mondom, hogy figyeljen oda, hogy miket mondok! Köszönöm szépen! 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester!  
Örömteli, hogy nem mínuszos a költségvetés, jutnak fejlesztésre is források. Bízom benne, hogy az 
évközbeni felülvizsgálatok után jövőre nem kell ilyen témákkal foglalkozni, és mindenhol megoldott lesz a 
hóeltakarítás.  



Az a véleményem, hogy aki egyszer már lelakott egy lakást, vagy aki felhalmozott olyan mértékű tartozást 
annál, meg kell találni azt az eszközt, hogy őt és családját kizárjuk ebből a körből. A szegénységnek nem 
feltétlenül kell egyet jelentenie a mélyigénytelenséggel.  
 
Medvácz Lajos polgármester: Csatlakoznék Huszár Péter képviselő társam szavaihoz. Azóta van talán 
ilyen költségvetésünk, amióta kormányzatunk egyrészt konszolidálta Balassagyarmat Város 
Önkormányzata hitelét, másrészt kiegyenlítette működési hiányát. Végre eljutottunk olyan szintre, hogy 
tervezni tudunk. Ezeket a terveket finanszírozni tudjuk, mert rendelkezésre áll hozzá a forrás. Ezt a 
költségvetést ezért kell elfogadnunk, hiszen ahogy Dobrocsi Lénárd Képviselő úr mondta, látni a 
lehetőségeket. A Képviselő-testületen múlik, hogy ezt a lehetőséget hogyan fogjuk tudni a város 
érdekében kamatoztatni. Ezért mondom, hogy fogadjuk el ezt a költségvetést, ami a városról, a város 
fejlődéséről, fejlesztéséről szól.  
 
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr! Csak a tisztánlátás kedvéért tisztázzuk, hogy ez a 
költségvetés így, ahogy elfogadásra kerül majd most - mert nincs kétségem afelől, hogy elfogadásra kerül 
-  az nem véletlenül fog elfogadásra kerülni. Hiszen megegyezik a kiadási és bevételi oldal, nem tervez a 
költségvetés hiányt, és úgy néz ki, hogy a város  lehetőségeit finanszírozni lehet ebből a költségvetésből.  
De azért egy dolgot tisztázzunk! Nem tartalmaz a költségvetést semmiféle egészségüggyel kapcsolatos 
finanszírozási kötelezettséget, nem tartalmaz semmiféle oktatási rendszerrel kapcsolatos finanszírozási 
kötelezettséget, és nem tartalmaz a költségvetés semmiféle szociális ellátó rendszerrel kapcsolatos 
kötelezettséget. Akkor, amikor hiánnyal és 11,5 Mrd-os költségvetéssel működött a városi költségvetés, 
akkor mindezek szerepeltek a költségvetésben, és ezek finanszírozásához az állam nem adott megfelelő 
összeget, és ezért kellet hitelhez nyúlni az akkori önkormányzatoknak. Nyilván ezeket a feladatokat az 
állam elvette az önkormányzatoktól. Minden önkormányzat jobb minőségben tudta ellátni azokat a 
feladatokat, melyeket most állami finanszírozással működtet az állam. Éppen ezért nincs szüksége az 
önkormányzatnak hitelfelvételi lehetőségre. Ezt szerettem volna elmondani.  
A magam részéről azt kell, hogy mondjam, hogy a költségvetés korrekt, és akkor, amikor a város 
működésére a szükséges pénzügyi feltételeket biztosítani kell, akkor ez a költségvetés ezt biztosítja. 
Számomra nem elegendő az a feladat, melyet mi ebből a költségvetésből finanszírozni tudunk, mert én 
úgy gondolom, hogy az egészségügyet, az oktatást, a szociális ellátó rendszert és sok minden mást, ami 
eddig az önkormányzat feladata volt, a mi feladatunk lenne továbbra is elvégezni. Mert mi vagyunk itthon 
Balassagyarmaton, mi tudjuk, hogy kinek mire van szüksége, mi tudjuk, hogy mit kell, és hogyan kell 
finanszírozni, még akkor is, ha hitelfelvételhez van erre szükség, amit egyébként minden esetben minden 
önkormányzat kezelni tudott. Ezt csak az én tisztánlátásom kedvéért mondtam el. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Szedlák Sándor képviselő urat most pozitívan minősítem. Képviselő úr 
mondta azt, hogy a városnak az egyik legfontosabb olyan rendelete a költségvetés, mely meghatározza a 
város működését. 
Elnök úr a költségvetésben az egészségügyi, oktatási és szociális területen lévő hiátusokat sorolta. Ezt 
igazából azért nem értem, mert vannak kötelező és vállalt feladataink. A kötelező feladataink közül 
kivették például az oktatási intézmények működését, szakmai ellátását, vagyonkezelésbe átadtuk a Klik-
nek, a salgótarjáni szakképzési centrumnak, és ez által az önkormányzat mentesült bizonyos pénzektől. 
De ez egyrészt törvényi szabályozás, másrészt állami rendelkezés. A kórház esetében ez hasonlóan 
történt. A város, amikor a feladat itt volt, tisztességesen ellátta ezt a dolgot. De nem feltétlenül a város 
pénzügyi büdzséjéhez tartozik a dolog. Egészen 2010-ig folyamatosan jöttek az állami feladatok, közben 
az állami finanszírozás visszaszorult. Azt el lehet mondani, hogy az oktatás, az egészségügy és a 
szociális feladatok nincsenek benne a költségvetésben, de azért, mert ezek jelenleg nem érintenek 
bennünket. Emellett ellátunk szociális területen feladatot, hiszen idősek otthonát működtetjük, fejlesztjük 
ezt az intézményt.  
Egy olyan költségvetésünk van, amely fejlesztést takar. Most úgy tűnik, hogy elindultuk egy úton, a 
gyarapodás útjára léptünk. Szeretném, ha ez így maradna. Közel 700M forint van fejlesztésre, mindenféle 
területre. Azt gondolom, hogy ez egy jó költségvetés a lehetőségek függvényében. 5Mrd forintos 
pályázatot takar a költségvetés, és ha a pályázatoknak csak fele valósul is meg, akkor az is 2-2,5Mrd 
forintot jelent. A város elindult egy fejlődési úton.  
Lombos István Elnök úrnak van módosító javaslata. 
 



Lombos István: Eltekintek a módosító javaslattól. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönöm szépen! 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
7.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott. 
 
(Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 
  

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2017.(II.23.) határozata 
az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 
Saját bevételek összege: 
2017         797 000 e Ft 
2018         797 000 e Ft                     
2019         797 000 e Ft 
2020         797 000 e Ft 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2017                 -  e Ft  
2018                 -  e Ft 
2019                 -  e Ft 
2020                 -  e Ft 
 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat 
adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  2017. február 28. 
 



8.) Előterjesztés intézményi térítési díjakkal kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 
(Pulay László képviselő nincs jelen a szavazásnál.) 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2017. (II. 23.) határozata 

intézményi térítési díjakhoz kapcsolódó önköltség meghatározásáról 
 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben, valamint a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a fenntartásában működő szociális 
intézményekben alkalmazott térítési díjakhoz kapcsolódó önköltség számítására vonatkozó tájékoztatót. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az első rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 
10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

7/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete 
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

2/2006.(I.27.) r e n d e l e t e módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a második rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-
testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

8/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete 
gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló  

1/2006.(I.27.) r e n d e l e t e módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
9.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 

16/2013.(V.30.) rendelet módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

 
 
 
 



BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 

16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
10.) Előterjesztés a Kulturális Bizottság által 2016. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények 

és egyesületek támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt, a Kulturális Bizottság elnöke 

 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 

       
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2017.(II.23.) határozata 

a Kulturális Bizottság által 2016. évre nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek 
támogatására biztosított összeg felosztásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottságnak a 2016. évre 
nagyrendezvények, kulturális intézmények és egyesületek támogatásokra biztosított összeg felosztásáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
11.)  
a) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. földszint 7. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kiegészítés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

28/2017. (II.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. földszint 7. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete 
alapján a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. földszint 7. ajtószám alatti 40 m2-es összkomfortos 
komfortfokozatú lakást Rubik Réka (szül.: Rubik Réka; Balassagyarmat, 1983. 03. 01.; an.: Jamber 
Mária) részére, határozott időre, 2017. március 1. napjától kezdődően 2022. február 28. napjáig, 
ezen belül a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetnél fennálló munkaviszonyáig költségelvű lakbér 
megfizetése mellett bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: A kiértesítésre, szerződés megkötésére és a lakás átadására: 2017. március 1. 
Felelős: Medvácz Lajos - polgármester 
 
 



11.)  
b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti üresen álló lakás 

hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kiegészítés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
29/2017.(II.23.) határozata 

a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. fsz. 3. ajtószám alatti  
üresen álló lakás hasznosításáról 

 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szabó L. út 14. 

fsz. 3. ajtószám alatti 62 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) 
rendeletben megjelölt jogkörében eljárva 2017. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig – 
költségelven - lakásbérleti szerződést köt Baranyi Tibor (szül.: 1961.; an.: Berki Szerén) és Baranyi 
Tiborné (szül.: 1966.; an: Baranyi Erzsébet) az alábbi feltételekkel: 

Határidő 
 

1. Villanyvezetékek felülvizsgálata, jegyzőkönyv bemutatása             2017. 04. 30. 
2. Árammérőhely kialakítás                2017. 04. 30. 
3. Vízóra csere, fogyasztási szerződés megkötése    2017. 05. 31. 
4. Émász tartozás kiegyenlítése (171.000.- Ft + kamat) 

fogyasztási szerződés megkötése     2017. 05. 31. 
5. A fürdőszobában a falban lévő vízvezetékek cseréje  
/hideg, meleg/ csaptelepek, szifonok cseréje, kád + vízvető cseréje, 
 WC csésze WC ülőke és WC tartály csere, kézmosó csere,  
bojler cseréje, oldalfal csempézése, padlóburkolat cseréje   2017. 06. 30. 
6. A konyhában  a konyhaszekrény és mosogató kialakítása, a falban  
menő vezetékek cseréjé, csaptelepek, szifonok pótlása,  
a konyhabútor közötti rész (felső – alsó) csempézése,  
padlóburkolat kialakítása járólappal     2017. 07. 31. 
7. A szobák: padlóburkolat felújítása  
(laminált padlóburkolat készítése), festés, cserépkályha felújítása,  
átrakása                     2017. 08. 31. 
8. Nyílászárók festése       2017. 09. 30. 
9. Bejárati ajtó cseréje       2017. 09. 30. 

 
A lakbér fizetésének kezdete:       2017. április 1. 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
(3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ütemezés szerinti 

ellenőrzésére. 
 
Határidő:  a szerződés megkötésére, a lakás átadására:  2017. március 31. 

a felújítási munkálatok elvégzésére:   2017. szeptember 30.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
  dr. Varga Andrea jegyző 



 
11.)  

c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Kóvári út 7/B. III. emelet 1. ajtószám alatti lakás 
lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kiegészítés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

30/2017. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. III. emelet 1. ajtószám alatti  

lakás lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Kóvári u. 7/B. III. 

emelet 1. (Hrsz: 291/A/24) ajtószám alatti 53 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást Strihó Gáborné (szül. név: Kiss Ágnes; szül. idő: 1975.; an.: Ökrös Etel) és 
Strihó Gábor (szül.: 1975.; an: Berki Viola) részére 2017. március 1. napjától kezdődően  2018. 
február 28. napjáig – költségelvű lakbér megfizetése mellett – bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a Bérlőket terhelik. 
 

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

Határidő: a kiértesítésre: 2017. március 15. 
 a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2017. március 31. 

 Felelős:     Medvácz Lajos polgármester 
11.)  

d) Előterjesztés a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 6. ajtószám alatti lakás bérleti 
jogviszonyának rendezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Lombos István: egyetértettünk, hogy ezt a gyakorlatot kell folytatni. 
 
Medvácz Lajos polgármester: egyetértünk. 
 
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

31/2017. (II.23.) határozata 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. I. emelet 6. ajtószám alatti 

lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 39. 
I. emelet 6. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Bogdánné Virág Kitti (szül.: 1990.; an.: Oláh Bernadett) és Bogdán János (szül.: 1992 ; an.: 
Hevesi Erika) részére, határozott időre 2017. március 1. napjától 2017. május 31. napjáig – 
szociális elvű lakbér megfizetése mellett - bérbe adja az alábbi feltételekkel: 



 
a) 2017. április 30. napjáig a közműdíj tartozások kiegyenlítését követően a szolgáltatóktól a 

nullás igazolásokat 2017. május 15-ig bemutatja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztályához. 

b) Amennyiben: 
- a 2017. május 15. a napjáig benyújtott közműdíj igazolások lejárt esedékességű 

tartozást tartalmaznak, akkor lakásra lakásbérleti szerződés nem köthető. 
- a 2017. május 15. napjáig benyújtott közműdíj igazolások nem tartalmaznak lejárt 

esedékességű közműdíj tartozást, illetve lejárt esedékességű lakbér tartozásuk sem áll 
fenn Balassagyarmat Város Önkormányzata felé, akkor a lakásbérleti szerződés 
meghosszabbítását kezdeményezhetik a bérbeadó – Balassagyarmat Város 
Önkormányzatánál. 

A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik. 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő:  a kiértesítésre:  2017. március 15. 

a szerződés megkötésére:  2017. március 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
11.)  

e) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi f. út 23. I. emelet 2. ajtószám alatti lakás bérleti 
jogviszonyának rendezésére (Kapitány Veronika) 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. A határozati javaslatban lenne egy pontosítás a 
házszám kapcsán, nem 31 a házszám, hanem 23. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

32/2017. (II. 23.) határozata 
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. I. em. 2. ajtószám alatti lakás  

bérleti jogviszonyának rendezéséről 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004.(VI.30.) számú rendelet 19. § (1) 
bekezdése alapján Kapitány Veronika (sz: Kapitány Veronika; Salgótarján, 1973; an: Raák Valéria) 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. I. em. 2. ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználóval – 
költségelvű lakbér megfizetése mellett – 2017. április 1-től - 2018. március 31-ig lakásbérleti 
szerződést köt. 
 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.  

2. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: a kiértesítésre:   2017. március 15. 
    a szerződés megkötésére:  2017. március 31. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
12.) Előterjesztés Intézményi Tanácsba történő delegálásra  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 



Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2017. (II. 23.) határozata 
Intézményi Tanácsba történő delegálásról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 73. §-a alapján a Balassagyarmat Város Önkormányzata területén működő intézményi 
tanácsokba Halmosi Anna sz. Halmosi Anna (szül.: 1981. 10. 18.; a.n.: Leszák Anna) 2660 
Balassagyarmat, Zrínyi u. 9. szám alatti lakost delegálja, Filip Szabina egyidejű visszahívása mellett. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2017. március 01. 
Felelős:    dr. Varga Andrea jegyző 
 
13.) Előterjesztés a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásra szóló 
pályázat kiírására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Lombos István: Mi változott?  
 
Medvácz Lajos polgármester: Lejárt a kijelölés, új pályázatot kell kiírnunk.  
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2017.(II.23.) 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. április 01. napjától számított 
egy éves, határozott időtartamra.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 
 

 
14.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására  

Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 



Lombos István: Módosító javaslattal élnék. Azt javasolnám, hogy ne április 11-ig, hanem 11-től 2 napra. 
Én szeretném, ha április 10én itt lenne polgármester úr. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A Képviselő-testület a polgármesternek egyes munkáltatói jogköröket gyakorló 
szerve. Voltak olyan polgármesterek, akiknek hatalmas számú szabadsága gyűlt össze, mert nem vette ki 
időben. Próbálnak bevezetni egy kontrollt, hogy ne halmozódjon fel olyan sok szabadság. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Volt olyan, aki egyáltalán nem vette ki a szabadságát. 
 
Lombos István: Mindenkit minősít az, amit mond, és ahogyan mondja. Hát én most azt mondom, hogy ez 
így hülyeség, ahogy van. Bocsánatot kérek, és ha ez engem minősít, akkor ezt vállalom. Tudniillik a 
polgármesterek nem munkát vállalnak, ha nem tudná valaki, hanem feladatot. Innentől azt kell, hogy 
mondanom, hogy akkor, amikor polgármester 3 napig egymás után lefekvés nélkül dolgozik, akkor mi 
van?! Jó, hogy munkajog is van a világon, de ezt én akkor is nevetségesnek tartom. Ezt muszáj volt 
elmondanom, rám akkor ez még nem vonatkozott. Polgármester úrra ez most vonatkozik, és őszinte 
együttérzésem. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Egyetértünk Elnök úr!  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2017. (II.23.) határozata 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 

 
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medvácz Lajos polgármester 2017. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2017. 01. 05. 2017. 01. 06. 2 
2017. 02. 11. 2017. 02. 13. 2 
2017. 03. 01. 2017. 03. 07. 5 
2017. 04. 10. 2017. 04. 11. 2 
2017. 05. 26. 2017. 05. 30. 3 

2017. 06. 19. 2017. 06. 30. 10 

2017. 07. 31. 2017. 08. 11. 10 

2017. 09. 15. 2017. 09. 18. 2 
2017. 10. 19. 2017. 10. 20. 2 

2017. 11. 02. 2017. 11. 10. 7 
2017. 12. 27. 2017. 12. 29. 3 
Összesen:  48 nap 

 
Határidő: 2017. december 31. 
 
15.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 



 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2017. (II. 23.) h a t á r o z a t a 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évre 
vonatkozóan a fenntartásában működő Központi Óvodába történő beiratkozás idejét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

2017. április 25. (kedd) 8.00 – 17.00 
2017. április 26. (szerda) 8.00 – 18.00 

2017. április 27. (csütörtök) 8.00 – 17.00 
 

2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei felvételét 
az óvodai csoportokba. Mindezt azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög és Patvarc községekben 
működő egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai feladatellátási helyeken 
csak abban az esetben kerülhet sor e két településről érkező gyermekek felvételére, ha a községi 
tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett települések Képviselő-testületei ehhez 
hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására 
csak az érintett nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben 
foglaltak szerint lehetséges. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás lebonyolítása során 

a balassagyarmati feladatellátási helyeken legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 6. számú mellékletében meghatározott óvodai átlag csoportlétszámra, 
amely 20 fő. E rendelkezést a gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történő 
irányításával is meg kell tartani. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 

4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé 
és az érintett köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: 2017. március 6. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

5) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás 
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról. 
 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester,  

 Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
16.) Előterjesztés a CHOKI-BO Kft-vel a Rákóczi f. út 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre kötött 

helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a helyiség 
további használatára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  



Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2017.(II.23.) határozata 
a CHOKI-BO Kft-vel a Rákóczi u. 46-48. szám alatti „E” jelű helyiségre kötött 

helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a  
helyiség további használatáról 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CHOKI-BO Kft.-vel (2660 

Balassagyarmat, Thököly u. 11. adószám: 12473795-2-12) a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. 
szám alatti 610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 alapterületű „E” 
jelű helyiségre, valamint a közös közlekedőből 1 m2 re 2018. május hó 31. napjáig szóló 
helyiségbérleti szerződést, 2017. február hó 28. napjával közös megegyezéssel az alábbi feltételekkel 
szünteti meg: 

a.) a helyiség új bérlője 2017. március hó 01-tól a 2. pontban foglalt feltételek szerint 
helyiségbérleti szerződés köt, 

b.) A helyiség átadás-átvétele 2017. március hó 06. napig megtörténik, 
c.) a helyiségbérleti díját 2017. február hó 28. napjáig meg kell fizetni, illetve valamennyi 

díjhátralékot ezen időpontig ki kell egyenlíteni.  
 

2. Amennyiben a CHOKI-BO Kft. az 1. pontban foglalt feltételeknek eleget tesz, akkor Balassagyarmat 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. szám alatti 
610/A/3 hrsz-ú ingatlanból kialakított 610/1/A/6 hrsz-ú, összesen 86 m2 alapterületű „E” jelű 
helyiséget, valamint a közös közlekedőből 1 m2-t Zvereva Nadezhda (szül.idő: 1975. anyja neve: 
Szoboleva Lyubov, lakhely: Rimóc, Varsányi u. 87.)  egyéni vállalkozó (székhely: 3177 Rimóc, 
Varsányi út 87, adószám: 68028604-1-32) részére vendéglátás céljára az alábbi feltételek szerint adja 
bérbe:  

a.) a helyiségbérleti szerződés határozott időtartamra 2017. március hó 01. napjától 2022. év 
február 28-ig szól, 

b.) a helyiség vendéglátás céljára történő kialakításával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik,  
c.) a helyiség kezdő éves helyiségbérleti díja: 27.500.-Ft/m2/év + áfa azaz: 2.392.500.-Ft/év 

+áfa, melyet a bérlő havonta köteles megfizetni, 
d.) háromhavi helyiségbérleti díjnak megfelelő óvadék összegét a bérlő a szerződés 

megkötése előtt Balassagyarmat Város Önkormányzata részére köteles megfizetni, 
e.) 12 havi helyiségbérleti díjat a bérlő a szerződés megkötése előtt bérleti díj előleg címen 

Balassagyarmat Város Önkormányzata részére köteles megfizetni, melynek elszámolása a 
helyiség visszaadásakor történik meg, 

f.) a közüzemi díjakat a bérlő a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján 
fizeti, 

g.) a bérleti szerződést és azok feltételeit közjegyzői okiratba kell foglalni, az ezzel kapcsolatos 
költségek a bérlőt terhelik.   

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

szerződések aláírására. 
 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2017. február 28. 
 
17.) Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötésére  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Kiosztásra került egy harmadik határozati 
javaslat is, erről is szavazni kell a Képviselő-testületnek. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás a napirendi pont kapcsán. 



 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2017.(II.23.) h a t á r o z a t a 
a Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú Egyesülettel történő közművelődési megállapodás 

megkötéséről 
 
•Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal közművelődési megállapodást köt a Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú 
Egyesülettel. 
 
•A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
közművelődési megállapodást kösse meg.  
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2017.(II.23.) h a t á r o z a t a 
az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulással történő közművelődési megállapodás megkötéséről 

 
•Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal közművelődési megállapodást köt az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulással. 
 
•A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
közművelődési megállapodást kösse meg.  
 
 Határidő: 2017. február 27. 
 Felelős: Csach Gábor alpolgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2017.(II.23.) h a t á r o z a t a 
a “Kicsi Vagyok én Közhasznú Alapítvánnyal történő közművelődési megállapodás megkötéséről 

 
•Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal közművelődési megállapodást köt a Kicsi vagyok én Közhasznú Alapítvánnyal. 
 
•A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a 
közművelődési megállapodást kösse meg.  
 
 Határidő: 2017. február 27. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
18.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatának 

elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. 



 
Lombos István: Önálló Kft-ként miért kell nekünk dönteni erről? 
 
Medvácz Lajos polgármester: Mert 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft. A tulajdonosnak a 
kötelezettsége ennek megalkotása. 
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2017. (II.23.) határozata 
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról 

 
(1)  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városfejlesztő 

Kft. javadalmazási szabályzatát a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
 

(2) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy Taktv 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
szabályzat elfogadásától számított harminc napon belül gondoskodjon annak cégiratok közé történő 
letétbe helyezéséről. 

 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős:  Oravecz István ügyvezető 

 
19.) Előterjesztés Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16) című pályázat benyújtásával kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2017. (II.23.) határozata 
az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-

1.2.11-16 Esély Otthon című pályázat keretében. 
 
2. A Képviselő-testület a pályázat maximális igényelhető vissza nem térítendő keretösszege erejéig 

kíván pályázatot benyújtani 100%-os támogatottság mellett.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 

szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester 
 
20.) Egyebek 
 
Siket Béla: Köszönöm a szót! A Vitalitás Se-vel kapcsolatban szeretnék 1-2 dolgot elmondani. Több mint 
100 igazolt versenyzője van több szakosztályban, és országos és nemzetközi versenyeken is szép 



eredményeket érnek el. Most adjuk használatba, használatvételi megállapodás keretében, a Nagyligeti 
pálya melletti futófolyosót és az ottani létesítményt. 50-50%-os rezsimegfizetést szavaztunk meg. Utána, 
amikor szembesültem ezzel a ténnyel, kicsit szégyellem magam, hogy egy Gamesz által, szakemberek 
által meghatározott 60-40%-ot felülírtuk. Én úgy gondoltam, hogy ma megpróbálom ezt a csorbát 
kiküszöbölni. Megkérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a Képviselő-testület, hogy hajlandóak 
vagyunk-e ezt a 60-40%-ot visszaállítani. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Erről ne most döntsünk, ez úgymond egy „felhívás táncra”, amit elő kell 
készíteni. Döntöttünk erről, és közben érkezett egy javaslat, hogy a faház részt, ahol a focisták öltöztek, 
más is igénybe venné. Tehát mondhatni azt is, hogy hasznosulna ez a  dolog. Azt, gondolom, hogy ha 
már a Vitalitás Se ott működik, akkor ők egyezzenek meg közösen a rezsiköltségeket illetően, és máris 
csökkenne a költség. Az illető fizetne bérleti díjat is. Inkább ez most csak egy tájékoztatás, majd 
következő testületi ülésre megkérdezem a Vitalitás Se-t, hogy hogyan gondolta ezt a dolgot. 
Nagyon pozitív ez a dolog, hogy képviselő úr a Vitalitás mellett van, de azt gondolom, hogy jól döntöttünk. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm szót a Polgármester úr! 
Egy DIGI átjátszó lett beépítve a Hunyadi utcában a Tigáz területén. A lakók megkerestek, hogy tudok-e 
erről valamit. Én odamenten, amikor szerelték a dolgozók, és azt mondták, hogy van engedélyük. A lakók 
azt kérdezték, hogy nem kellett-e volna kikérni az ő véleményüket. Megígértem, hogy ezt meg fogom 
kérdezni. 
A másik dolog, hogy a határőrség ingatlanja kapcsán, ami most átkerül a Kormányhivatal kezelésébe, a 
határőrség nyugdíjas szervezete keresett meg, hogy szeretnének ott helyiséget bérelni a tevékenységük 
végzésére. Mondtam nekik, hogy megkérdezem, de ez valószínű, hogy nem a mi hatáskörünk. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatalt kell utóbbinál keresni. Ha jól tudom, 
2018 év végéig kell befejezni az átalakítást az épületben, ahová beköltöznek a kormányhivatal bizonyos 
egységei, például földhivatal, munkaügyi központ.  
 
Mega György: Amikor lakossági bejelentés által erről tudomást szereztünk a hét elején, akkor 
kolléganővel megbeszéltem, hogy 2 helyre írjon érdeklődő levelet, egyrészt terület tulajdonosához a Tigáz 
Dso-hoz, illetve a Média és Hírközlési Hatósághoz, aki az ilyen jellegű hatósági engedélyeket kiadja ez a 
2 levél mai nap elkészült, holnapi nap ez postázni fogjuk. Ha lesz információnk róla, akkor be fogunk 
számolni erről testületi ülésen. 
 
Dobrocsi Lénárd: Csak azt szeretném jelezni, hogy az ülés elején elmaradt Polgármester úr 
beszámolója. 
 
Csach Gábor alpolgármester: A lakosok megnyugtatására, mondanék pár gondolatot. Tudtunkkal a Tigáz 
árulja ezt a területet, mi is tettünk vételi ajánlatot, semmilyen válasz nem érkezett. Azon döbbentünk meg, 
hogy egy eladásra váró ingatlanon hogyan telepíthetnek bármiféle rádió antennát. Ezekről az 
engedélyekről nekünk tudni kellene, de nem kaptunk semmilyen értesítést, és nem tudunk semmiféle 
engedélyről. Nyilván jogszabály rögzíti azt, hogy milyen teljesítmény felett kell. Ha kiderül, hogy 
szabálytalanság történt, akkor a legkeményebben fogunk fellépni.  
Az egyesületnek meg kell keresni a kormányhivatal vezetőjét. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen! 
 
Medvácz Lajos polgármester ezt követően ismerteti az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt fontosabb 
eseményeket. Tájékoztat a kulturális programokról. 
 
A 21. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 3/A. számú 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

K.m.f. 
 /: Medvácz Lajos :/      /: dr. Varga Andrea:/ 
     polgármester       jegyző 


