
 
 
 

Balassagyarmat Város Képviselő testülete 
18. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december hó 20. 
napján 10.00 órától tartott üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, 

Fazekas János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek 
Ferencné, Siket Béla és Szedlák Sándor képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
     Mega György osztályvezető 
     Vida Tibor osztályvezető 
     Szikora Péter osztályvezető-helyettes 
 
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit, a város 
polgárait. Elmondja, hogy napirendhez meghívásra kerültek az önkormányzati intézmények vezetői, 
akik az ülésen megjelentek. Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (12 képviselőből 11 
fő jelen van, Zolnyánszki Zsolt képviselő úr távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.  
 
A napirenddel kapcsolatosan javasolja, hogy a meghívó szerinti 17. napirendhez c.) alpontként 
kerüljön napirendre vételre a „Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti Hajléktalanszálló fürdő és 
mellékhelyiségeinek felújítására” című előterjesztés. Javasolja továbbá a vendégre tekintettel, hogy a 
napirendi pontot elsőként tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még valakinek javaslata?  
 
Csach Gábor alpolgármester javasolja, hogy a meghívó szerinti 16. napirendi pont – Előterjesztés 
behajthatatlan követelések elengedésére – megtárgyalására – tekintettel a személyiségi jogokra – zárt 
ülésen kerüljön sor.  
 
Szedlák Sándor képviselő: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vegye fel napirendre a 
„rabszolgatörvénnyel” kapcsolatos javaslatomat. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Ez véleményem szerint sürgősségi indítványnak minősül. Kérem 
Aljegyző asszony állásfoglalását ez ügyben. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Szervezeti és Működési 
Szabályzatunk 21. § (1) bekezdése szerint „Egyes napirendek fontosságára tekintettel az 
előterjesztésre jogosultak írásban sürgősségi indítványt terjeszthetnek elő, hogy a napirendet a 
képviselő-testület akkor is tárgyalja, ha az, az előzetesen kiküldött napirenden nem szerepel.” Ebben 
az esetben erről van szó. 
A Szabályzat 21. § (2) bekezdése értelmében az indítványt a sürgősség okának rövid indokolásával 
írásban kell benyújtani a polgármesterhez, legkésőbb az ülést megelőző nap 12 óráig. Ez így meg is 
történt, tehát ennek a feltételnek a Képviselő úr által előterjesztett indítvány megfelel. A (3) bekezdés 
szerint a polgármester ismerteti a sürgősségi indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a 
sürgősség rövid megindokolására. 
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A sürgősségi indítványról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az elfogadott 
indítványt a képviselő-testület utolsó napirendként tárgyalja meg. Amennyiben a képviselő-testület 
nem ismeri el a sürgősséget, de a téma tárgyalásával egyetért, dönt annak későbbi, konkrét 
időpontban történő tárgyalásáról. Tehát a döntés kétirányú, egyrészt, hogy a javaslat sürgősségi 
indítványként kezelhető-e és ennek az ülésnek a keretében kerüljön megtárgyalásra, másrészről, ha a 
testület nem fogadja el a sürgősséget, arról kell dönteni, hogy a későbbiekben akarja-e tárgyalni, 
illetve ennek a konkrét időpontját is meg kell határozni. 
Tájékoztatom még a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 23. § (1) bekezdése értelmében, ha az ülés 
napirendjére sürgősségi indítvány érkezik, úgy elsőként ennek napirendre vételéről kell dönteni. 
Köszönöm szépen. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az elhangzottak függvényében először tehát a sürgősségi indítványról 
fogunk szavazni. Előtte ismertetem a sürgősségi indítványt (felolvassa a határozati javaslatot). 
Megadom a szót Szedlák Sándor képviselő úrnak, kérem röviden indokolja meg, miért érzi 
sürgősséggel tárgyalandónak a témát.   
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr! Rövid leszek. A legutóbbi testületi ülésen, 
amikor napirend előtt szóltam, azzal fejeztem be a hozzászólásomat, hogy remélem, hogy Balla 
Mihály országgyűlési képviselő úr nem napi 24, hanem napi 25 órában fog azon dolgozni, hogy 
meggyőzze országgyűlési képviselőtársait, hogy ne fogadják el a rabszolgatörvényt. Ehhez képest 
azóta történt, ami történt. Sőt! Tovább megyek, megszavazott a képviselő úr egy olyan törvényt is, ami 
még nincs a köztudatban, de atombombaként fog robbanni, ez pedig a közigazgatási bíróságokról 
szóló törvény. 
Magyarán – hogy értse a Képviselő-testület, hogy miről beszélek –, ha pl. én feljelentem a 
Balassagyarmati Városi Önkormányzatot valamilyen törvénytelen cselekedetével kapcsolatosan, 
akkor én a közigazgatási bíróságra megyek. Tehát a fideszes önkormányzatot vizsgálja a fideszes 
közigazgatási bíróság. Ez a törvény egy vicc.  
Ezeket azért mondtam el, hogy értsék azt, hogy én miről beszélek. Ha ezt a beadványt nem tárgyalja 
a Városi Képviselő-testület, arra nem tudok mit mondani, nem találok szavakat. Ha most még arról 
döntögetünk, hogy ezt vegyük-e napirendre, sürgősséggel tárgyalható-e, vagy éppen tegyük mondjuk 
2 évvel későbbre, ez vicces dolog.  
Én arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balla Mihályt ne csak arra szólítsa fel, hogy kérjen 
bocsánatot, hanem arra, hogy mondjon le. Mert Balla Mihály 20 év alatt nem csinált semmit. 
Ennek a két törvénynek a megszavazásával olyan cselekedetet követett el a választóival szemben, 
ami egyszerűen minősíthetetlen. Következésképpen alkalmatlanná vált a feladata ellátására, 
szakmailag, politikailag és emberileg egyaránt Tisztelt Képviselő-testület!  Lehet ezen mosolyogni, 
lehet sok mindent csinálni, de ezek tények. Arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy eszerint 
döntsön. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a Szedlák Sándor képviselő úr által benyújtott javaslat 
sürgősségi indítványként történő kezelésére vonatkozó indítványt, melyet a Képviselő-testület 3 igen 
és 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett  n e m  fogadott el. 
 
Medvácz Lajos polgármester: A Testület nem ismerte el a sürgősséget, tehát most arról kell dönteni, 
hogy a téma tárgyalásával egyetértünk-e, meghatározva a tárgyalás konkrét időpontját. 
A Képviselő-testület 3 igen és 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett  n e m  ért egyet a téma 
későbbi időpontban történő megtárgyalásával sem. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a „Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti Hajléktalanszálló 
fürdő és mellékhelyiségeinek felújítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja, hogy a 17. napirendi pont alá tartozó témakör első 
napirendként kerüljön megtárgyalásra, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a meghívó szerinti 16. napirendi pont – Előterjesztés 
behajthatatlan követelések elengedésére – zárt ülés keretében történő tárgyalására vonatkozó 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
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A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított és kiegészített napirendet, melyet a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 

 
1.)  

a)   Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött ellátási szerződés 
felülvizsgálatára  

b) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. és a Thököly u. 35. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására, valamint a 
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmati Kirendeltsége 
2018. évi beszámolójának jóváhagyására 

c) Előterjesztés a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti Hajléktalanszálló fürdő és 
mellékhelyiségeinek felújítására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
8/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi 

munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló 
46/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

6.) Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
2/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

8.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Református Egyházközség „Új városi közösségi tér” létesítésére 
vonatkozó kérelmére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

10.) Előterjesztés Baráti Huszár Aladár tiszteletére emléktábla állítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

11.) Előterjesztés a San Lazaro Állatvédő Alapítvánnyal szolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. lépcsőház. tetőtér 6. ajtószám alatti lakás 
további hasznosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

13.) Előterjesztés a Balassagyarmati Börtön és Fegyházzal együttműködési megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

15.) Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

16.) Előterjesztés a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség megtartásáról 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

17.) Előterjesztés a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

18.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 14. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás, 
valamint a Balassagyarmat, Madách liget 10. IV. emelet 3. ajtószám alatti felújított lakások, illetve 
ezek kapcsán felszabaduló lakások hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
19.) Előterjesztés képviselői indítványra 

Előterjesztő: Szedlák Sándor képviselő 
 

Zárt ülés: 
 
1.) Előterjesztés behajthatatlan követelések elengedésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” 
emlékérem odaítélésére        
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Javaslat a „Horváth Endre” díj odaítélésére      
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester      

 
4.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft tevékenységi köreinek 

bővítéséről 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
5.) Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
6.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

Napirend előtt: 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, 
illetve tájékoztat a városvezetés fontosabb tárgyalásairól, megjelenéseiről (a jegyzőkönyv melléklete 
szerint). 
 
A Polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült 
írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
N a p i r e n d: 
 
1/a.)  Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött ellátási 

szerződés felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
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Medvácz Lajos polgármester köszönti Szilágyi Leonórát, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei 
Szervezetének igazgatóját. Megkérdezi, hogy kíván-e kiegészítést fűzni az írásban kiküldött 
anyaghoz? 
 
Szilágyi Leonóra igazgató: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Szeretném először is 
megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azt a másfél millió Ft-os támogatást, amivel a bezárás 
szélére sodródott Hajléktalan Szálló megmentésében közreműködtek. A támogatás a tetőszerkezet 
felújítását szolgálta. Ez mindenképpen okot adott arra, hogy tovább pályázzunk, további 
támogatásokat szerezzünk a Hajléktalan Szálló további biztonságosabbá tételéhez a működés 
szempontjából, illetve a város számára is és a Hajléktalan Szálló működtetésére, fenntartására 
jogosult Magyar Vöröskereszt   látképében, működésében látványos javulást tudjunk eszközölni. Ezért 
tettük meg azt a merész lépést, hogy most már láthatóvá vált, hogy ebben az évben 5,5 millió Ft 
támogatáshoz jutott a Magyar Vöröskereszt és ezt teljes mértékben a Hajléktalan Szálló és a 
Népkonyha, a Nappali Melegedő felújítására tudja fordítani. Itt kicserélésre kerültek a nyílászárók, a 
tetőszerkezet, továbbá a vizesedést tudjuk megakadályozni. A Hajléktalan Szálló fürdő- és 
mellékhelyiségeinek teljes felújítására lesz módunk és lehetőségünk. Nyertünk egy 1 millió Ft értékű 
konténert, amibe az ideiglenes befogadás is lehetségessé válik a krízis időszak alatt. Ennek a 
jóváhagyását kértem a Képviselő-testülettől, erről szól a c.) napirendi pont. Kértem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy szavazzanak számunkra bizalmat, hogy öt évre megkaphassuk ezeknek az 
épületeknek a használatát. Az ülés előtt olvastam el a benyújtott javaslatot, ami egy évre szól. Én ezt 
is megköszönöm. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján bízhatok továbbra is a 
Testületben és megköszönöm, hogyha továbbra is támogatják munkánkat és a Vöröskeresztet. 
 
Medvácz Lajos polgármester megnyitja a napirend vitáját. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatosan a Testület részéről? 
 
Lombos István: Köszönöm szépen Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Volt szerencsém 
alapvetően áttanulmányozni az előterjesztéseket és egyetlen olyan momentum van, ami kérdésre 
ösztönöz. Azt kérjük a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének a vezetésétől, hogy azt a 
normatívát, ami a balassagyarmati szervezet működtetése során keletkezik, azt Balassagyarmaton 
használja fel és fordítsa a balassagyarmati ellátásra. A kérdésem Igazgató asszony felé, hogy ez a 
normatíva, ami itt képződik, az elegendő-e vagy több annál, mint amit Balassagyarmatra fordítani kell? 
Köszönöm. 
 
Szilágyi Leonóra igazgató: Köszönöm a kérdést Képviselő úr. Hajléktalanokat Ellátó Egyesített 
Intézményről van szó. Amikor megalakult és döntött úgy a Magyar Vöröskereszt, hogy nemcsak 
átmeneti szállót, hanem a népkonyhát és a nappali melegedőt is üzemeltetni kívánja, többek között 
azért történt, mert magát a hajléktalan szállót működtetni a normatívából önmagában nem lehetséges. 
Tehát nemhogy felújításra vagy karbantartásra, hanem működtetésre sem elegendő. Abban az 
esetben volt rá mód, hogyha a nappali melegedőt és a népkonyhát összevontuk, így már össze tudjuk 
vonni normatíva tekintetében az átmeneti szálló normatívájával, és még így is kizárólag csak a 
működésre elegendő ez a forrás. Én a regnálásom óta különös gondot fordítok arra, hogy plusz 
forrásokat szerezzünk, ami most itt láthatóvá is vált. Próbálunk minden forrást megszerezni annak 
érdekében, hogy megfelelő képet mutasson a hajléktalan szálló és ne okozzon fennakadást és 
problémát Balassagyarmat városának. Azt gondolom, hogy eddig sem láttak hajléktalant az utcán, 
ezután sem fognak. Köszönöm szépen. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Egy gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni. A Képviselő-testület azért 
szeretné ismerni ezeket az adatokat, hogy a normatíva mire elegendő, hogy tisztán lássa, hogy ezen 
feladat Balassagyarmat Önkormányzatánál hogyan oldódik meg. Ezzel nincs semmiféle hátsó 
szándékunk, egyszerűen csak tudni szeretnénk, hogy mennyi támogatást kell, vagy nem kell 
hozzátenni ennek a feladatnak az ellátásához. 
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

216/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött  

ellátási szerződés felülvizsgálatáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
Megyei Szervezetével a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 65/F. §-ában meghatározott nappali ellátási formák közül a hajléktalan 
személyek nappali ellátására, valamint az Sztv. 62. § (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott, 
hajléktalan személyek számára biztosított népkonyhai étkeztetés feladatára vonatkozóan 
megkötött ellátási szerződés 8. pontját a következőképpen kívánja módosítani: 

 
„8. Szolgáltató a Balassagyarmaton működtetett intézményeire tekintettel megkapott állami 
normatívát ezen intézmények működtetésére, karbantartására, felújítására tartozik fordítani, és a 
normatíva felhasználásáról, továbbá az 1. pontban meghatározott tevékenységek ellátásáról a 
megbízó Ifjúsági és Családügyi Bizottságának és Képviselő-testületének évente egy alkalommal 
– legkésőbb tárgyév december 31. napjáig - köteles beszámolni.” 

 
2.) Az 1. pontban foglalt szerződésmódosítás 2019. január 01. napjától lép hatályba. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított ellátási szerződés 

egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint a Polgármestert, hogy tegye meg az egyéb 
szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző és Medvácz Lajos polgármester 

 
 
1/b.)  Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. és a Thököly u. 35. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására, valamint 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmati 
Kirendeltsége 2018. évi beszámolójának jóváhagyására 

 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
217/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 

a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly u. 35. 

szám alatti 1475 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen meghatározott 
időtartamra 2019. december 31-ig, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 
(Balassagyarmati Területi Szervezete) használatába adja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására azzal, hogy 

a használati szerződés tartalmazza az alábbi szövegrészeket: 
2.1 „A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi Szervezete) az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban lakóhely, illetve tartózkodási hely létesítését csak a 
polgármester hozzájárulásával kezdeményezheti a lakcímnyilvántartó hatóságnál.” 
 
2.2.„Azon hajléktalan személyek esetében, akik Balassagyarmat Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő vagyontárgyakat rongálják, veszélyeztetik annak állagát, úgy a Hajléktalan 
Szállón, közterületen az ellátás – a polgármester megkeresése alapján – megszüntetésre 
kerüljön. 
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3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád Megyei Szervezettel a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti (Hajléktalan Szálló) 
1475 hrsz-ú ingatlan felszabadítása vagy esetlegesen más helyszínen történő kialakítása céljából. 

 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: kiértesítésre 2018. december 31. 

          3. pontban: folyamatos 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. 

szám alatti 1447/1/A/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
térítésmentesen meghatározott időtartamra 2019. december 31-ig, ezen belül az ingatlanban 
működő a nappali melegedő és népkonyha működtetésére kötött ellátási szerződés fennállásáig a 
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi Szervezete) 
használatába adja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2018. december 31. 

 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

219/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat Kirendeltsége  

2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi 
Szervezete) 2018. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
 
1/c.)  Előterjesztés a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti Hajléktalanszálló fürdő és 

mellékhelyiségeinek felújítására 
 Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti Hajléktalanszálló 

fürdő és mellékhelyiségeinek felújításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly u. 
35. szám alatti, 1475 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség fürdőhelyiségek, 
mellékhelyiségek – a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezet, mint használó által 
történő – felújításához kapcsolódó beruházáshoz az alábbi feltételekkel járul hozzá: 
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a.) A felújítási költség teljes egészében a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetét, 

mint ingatlanhasználót terheli, annak megtérítésére a helyiséghasználati szerződés 
bármilyen okból történő megszűnése esetén sem tarthat igényt. 

b.) A helyiséghasználó a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget a helyiséghasználati szerződés – bármilyen okból történő – 
megszűnését követően rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles 
Balassagyarmat Város Önkormányzata részére visszaadni, a helyiséghasználó által 
felszerelt eszközöket a helyiség állagának sérelme nélkül leszerelhetik. 
 

2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly u. 
35. szám alatti 1475 hrsz-ú ingatlanon történő irodakonténer elhelyezéséhez az alábbi 
feltételekkel járul hozzá: 
a.) az irodakonténer elhelyezésével kapcsolatos költségek az ingatlan használóját terhelik, 
b.) az irodakonténert az ingatlanhasználatra kötött helyiséghasználati szerződés – bármilyen 

okból történő – megszűnése esetén az ingatlanhasználó köteles saját költségén 
elszállítani és az eredeti állapotot visszaállítani. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: kiértesítésre 2018. december 31. 

                3. pontban: folyamatos 
 
 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 

8/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: A november 29-i ülésén a Képviselő-testület döntött a Dr. Kenessey 
Albert Kórház és Rendelőintézet „Műszerfejlesztéséért” Alapítvány támogatásáról, 6.375.- eFt 
összegben. Ezt a tételt nem vezettük át a költségvetés módosításában, ezért a következő módosító 
javaslattal élek: Kérem, hogy a rendelet 3/5 számú mellékletében az „Önerős útépítés önkormányzati 
önerő” előirányzaton szereplő 10.000.- eFt-ból kerüljön átcsoportosításra ez az összeg a 8. számú 
táblázatba, a „Dr. Kenessey Albert Kórház Műszerfejlesztési Alapítvány támogatása” előirányzat 
sorra.  Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Az előbb Alpolgármester úr által kért módosítás a bizottságok ülésein 
már ismertetésre került, a bizottságok ezzel együtt szavaztak a rendelet-tervezetről. 
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában először szavazásra bocsátja az Alpolgármester úr 
által ismertetett módosítást, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2018.(XII.22.) önkormányzati r e n d e l e t e 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  

8/2018.(II.26.) rendelete módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodására   

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

45/2018.(XII.22.) önkormányzati   r e n d e l e t e 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi 

munkatervének elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta. A 
Kulturális Bizottság javasolja, hogy a május hónapra tervezett 4. napirendi pontot március hónapban 
tárgyalja a Képviselő-testület. A módosítást a Pénzügyi Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság is 
támogatta. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában először szavazásra bocsátja a Kulturális Bizottság módosító 
javaslatát, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, továbbá a módosított munkaterv-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

221/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

  
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal a 

Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: a kiértesítésre: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
5.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló 

46/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2018.(XII.22.) önkormányzati rendelete 
a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló  

46/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására 
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
6.) Előterjesztés az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről 

szóló 2/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 472018.(XII.22.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 2/2014.(II.03.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

7.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
megkötésre kerülő együttműködési megállapodást. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
8.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervére  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

223/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervének jóváhagyására 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok 2019. évi felújítások jóváhagyásáról szóló tervet az alábbiakban rögzített sorrend 
szerint fogadja el: 
 

1.  Temető út 27. ingatlan részleges felújítása 
2. Szent Imre u. 1/A TT. 2. fürdőszoba felújítása  
3. Zichy u. 7. fsz 1.- fsz 2. külső nyílászárók cseréje és a falazat javítása 
4. Rákóczi fejedelem út 18/C. belső falfelületek javítása 
5. Rákóczi fejedelem út 57. épület részleges felújítása 
6. Baltik Frigyes u. 8. kapu nagyjavítása 
7. Madách liget 14/1, IV/3. lakás külső nyílászárók cseréje  
8. Gázkonvektoros ingatlanok gáz bekötőcsövek cseréje 
9. Rozmaring u. 11. tetőfelújítása 
10. Dózsa Gy. út 39. fsz. 3. lakás fürdőszoba átalakítása 
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2.) Az 1. pontban felsorolt ingatlanok felújítására a Képviselő- testület bruttó 12.000.000.- Ft-ot 
különít el saját bevételből. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi 
költségvetési rendeletében szerepeltesse a megállapított összeget. 

 
3.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a kivitelezések befejezésére: 2019. október 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Református Egyházközség „Új városi közösségi tér” 

létesítésére vonatkozó kérelmére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Városüzemeltetési, 
illetve a Pénzügyi Bizottság. Mindkét bizottság a "B" alternatíva szerinti határozati javaslat elfogadását 
javasolja. A „B” alternatíva szerint a Képviselő-testület csak elviekben támogatja az új városi 
közösségi tér kialakítását. 
Először a Bizottságok javaslata alapján a „B” alternatíva szerinti határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra. 
 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „B” alternatíva szerinti 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

224/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Református Egyházközség „Új városi közösségi tér” létesítésére vonatkozó 

kérelméről 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Balassagyarmati Református Egyházközség által kezdeményezett, a Balassagyarmat, Ady Endre 
u. 17-19. szám alatti református templom előterének megnyitásával történő új városi közösségi 
tér kialakítását. 

 
2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 54. hrsz-ú, 

közút megnevezésű földrészletből - a becsatolt látványtervek alapján – az Ady Endre u. 17-19. 
szám előtti, közterületi járda és zöldterületi szakaszok igénybevételre kerüljenek a közösségi tér 
kialakítása céljából. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati 

Református Egyházközséget. 
 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
Határidő: 2019. január 07. 

 
 
10.) Előterjesztés Baráti Huszár Aladár tiszteletére emléktábla állítására  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
225/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 

Baráti Huszár Aladár tiszteletére emléktábla állítására 
  

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baráti Huszár Aladár (1885-1945) 
politikus, közíró emlékére emléktáblát állít a Civitas Fortissima Centenárium rendezvénysorozat 
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első napján 2019. január 26-án a Széchenyi u. 13. sz. ház Ady Endre utcai homlokzatán. A 
60x80 cm méretű márvány emléktáblán az alábbi szöveg olvasható: 

 
E HÁZBAN ÉLT 

BARÁTI HUSZÁR ALADÁR 
(IPOLYBALOG 1885 – DACHAU 1945) 

 
AZ 1919. JANUÁR 29-I CSEHKIVERÉS  

VÁROSPARANCSNOKA, NÓGRÁD-HONT  
ÉS MÁS VÁRMEGYÉK FŐISPÁNJA 
BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTERE 

A MAGYAR FÜGGETLENSÉGI MOZGALOM  
MÁRTÍRJA 

 
ÁLLÍTOTTA 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2019 

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

Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
11.) Előterjesztés a San Lazaro Állatvédő Alapítvánnyal szolgáltatási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a San Lazaro Állatvédő Alapítvánnyal szolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Balassagyarmat Város Önkormányzata a határozat mellékletében szereplő szerződéstervezet 
szerint a San Lazaro Alapítvánnyal szerződést kössön a Balassagyarmat város közigazgatási 
területén lévő kóbor állatokkal kapcsolatos tevékenység végzésére. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő:  szerződés megkötése: 2018.december 31 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
12.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. lépcsőház. tetőtér 6. ajtószám alatti 

lakás további hasznosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

227/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4.A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 

 lakás további hasznosításáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-

4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 72 m2 alapterületű 1+3 fél szobás összkomfortos 
komfortfokozatú lakást szakember elhelyezés céljából, a kötelezően ellátandó feladatok ellátása 
érdekében:  

 
a GALAXY - DENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, 
Nagyszentbenedek dűlő 61937/1.; Adószám: 25451513-1-05; képviselő: Farkas Enikő 
ügyvezető) részére – költségelven – 2019. január 1. napjától kezdődően 2019. december 31. 
napjáig terjedő időtartamra bérbe adja. 

 
2.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 
Határidő:  A lakásbérleti szerződés megkötésére 2019. január 31. 
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 

 
 
13.) Előterjesztés a Balassagyarmati Börtön és Fegyházzal együttműködési megállapodás 

megkötésére  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a 

Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel (2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.; képviselő: Dr. 
Budai István bv. dandártábornok, intézetparancsnok) a határozat mellékletében szereplő 
szerződéstervezet szerint együttműködési megállapodást kössön. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos, polgármester 

 
 
14.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Lombos István: Köszönöm a lehetőséget Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az anyagot, 
amit mi most megkaptunk, novemberben a közmeghallgatáson részletesen, prezentációval 
alátámasztva megismertük. Ez egy nagyon nagy volumenű anyag, gyakorlatilag az élet minden 
területére kiterjed. Én mégis szeretnék egy kérdést feltenni, hogy az esélyegyenlőségi programban a 
hátrányos helyzetű csoportok fel vannak sorolva, úgy, mint a nők, a mélyszegénységben élők és 
romák, a gyermekek, az idősek, és fogyatékkal élők. Fel vannak sorolva olyan feltételrendszerek, mint 
az oktatás, a lakhatás, a foglalkoztatottság, az egészségügy, szociális helyzet. Ez mind nagyon fontos 
dolog, és – szokták mondani, minden anyag annyit ér amennyi megvalósul belőle –, én remélem, 
hogy ebből sok minden meg fog valósulni. Egyetlen egy dolgot kérdeznék, ami nincs benne, hogy a 
Fidesz párton kívülieknek az esélyegyenlősége nincs benne az anyagban. Nem tudom, hogy azokkal 
mi történik, akik ilyen szempontból nem tapasztalnak esélyegyenlőséget. Ha erre a kérdésre 
kaphatnék egy egzakt választ, az megnyugtatna. 
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Csach Gábor alpolgármester: Értettük a kérdést, de matematikailag ez többmint 40 %. Ha már 
viccelődünk, ettől sokkal tragikusabb a helyzet. Ha megnézik képviselőtársaim, a magyar társadalom 
40 %-ánál lényegesen kisebb csoport maradt ki a jogszabály alapján: Ez a csoport pedig a 35-65 év 
közötti fehér, egészséges férfiak csoportja. Nekik esélyük sincs arra, hogy valamiféle 
diszkriminációban részesüljenek. Ráadásul ez egy 2003-as jogszabály, baloldali kormány által lett 
elfogadva. Nyilvánvalóan egy jogszabály szűken tudja értelmezni a hatósági köröket. köszönöm.  
 
Lombos István: Köszönöm a lehetőségét, hogy a kérdést feltehettem. A törvényt ismerem, tudniillik 
akkor még, mint polgármester, később, mint országgyűlési képviselő, volt módom a 
törvénymódosításokban részt venni.  Alpolgármester úr értette az én célzatos, tendenciózus 
kérdésemet. Nyilvánvalóan nem arra gondoltam, hogyha valaki bemegy az üzletbe, akkor nem 
egyformán bánnak vele, vagy hogyha akár az egészségügyi intézményeket keresi is fel, akkor sem. 
Nem fejteném most ezt ki, szerintem mindenki értette a kérdésem mögött rejlő cinizmust, ha úgy 
tetszik. Én már ott tartok, hogy mindegy nekem, hogy milyen kormány van Magyarországon, hogy 
milyen irányítású az ország, én már nyugalomban, megértésben, békében szeretnék élni a 
családommal, barátaimmal, embertársaimmal, függetlenül attól, hogy milyen pártállású. Köszönöm 
szépen. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

229/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  

elfogadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

tartalommal elfogadja a 2018-2023 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
15.) Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester köszönti Gúth Melinda szakmai vezetőt. Megkérdezi, hogy kíván-e 
szóban kiegészítést fűzni az írásban kiküldött előterjesztéshez? 
 
Gúth Melinda szakmai vezető: Köszönöm, nem. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Kérdés, vélemény a Testület részéről? 
  
Lombos István: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a szervezet létszáma nem betöltött, merthogy 
nincsenek olyan alkalmas személyek, akikkel betölthető lenne a létszám. Pontosan hány főről van 
szó, milyen területeken, és milyen lehetséges megoldásokat lát? 
 
Gúth Melinda szakmai vezető: 4 betöltetlen állásunk van az óvodai-iskolai szociális segítő 
munkakörökben. Ezt a feladatot a Központ szeptember elsejétől kapta meg, mint kötelező feladatot. 
Azóta folyamatosan hirdetve vannak az álláshelyek, sajnos nincs elég végzett szakember, vagy aki 
szeretne ebben a munkakörben dolgozni. Szociális végzettség szükséges, illetve a pedagógusi 
végzettségnek bizonyos specializációi. Sajnos eléggé meghatározott a kör, nagyon sok jelentkező 
volt, de nincs meg a szükséges végzettség.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Igen, ez sajnálatos. De azt is tudni kell, hogy az „Esély otthon – 
Balassagyarmaton” ösztöndíjrendeletünk tartalmazza ezeket a munkaköröket a hiányszakmák 
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felsorolásánál.  Az Önkormányzat próbálja ezt plusz ösztöndíjakkal segíteni. Most egyébként, nyilván 
nem jó ilyet mondani, de talán még szerencsés is, hogy egyelőre nincsen ember, mert addig, amíg az 
új engedélyek nem érkeznek meg a Városházi „B” épületi telephely vonatkozásában, addig el sem 
tudnánk őket helyezni. Most sanyarú körülmények között, egy három helyiséges ingatlanban 
működnek, ami ráadásul nem is önkormányzati. Várhatóan januárban megtörténhet a költözés, ezért 
minden szükséges intézkedést megteszünk. Nagyon fontos, hogy januártól a hely a jogszabályoknak 
is, és mindenféle szempontnak megfelelő lesz. Az Önkormányzat mindent megtesz, hogy ez a feladat 
megfelelően el legyen látva. Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

230/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyásáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati székhellyel 

működő Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programját a határozat mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja.  
 

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

Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
16.) Előterjesztés a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség megtartásáról  

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Balassagyarmat 
városa a jövő esztendőben történelmi ünnepet ül, hiszen januárban századik évfordulója lesz az 1919. 
január 29-i hősies „csehkiverés” eseményeinek. Eme kerek évforduló tiszteletére Centenáriumi 
Emlékévet tart a város 2019. január 26. és 2020. június 4-e között.  A rendezvénysorozat 
koordinálásával Tyekvicska Árpád történész lett megbízva, aki a téma elismert kutatója. Az elmúlt 
hónapokban összeállt a Centenáriumi Emlékévet indító, rendhagyó négynapos műsorfolyam 
programtervezete, elkészült a tervezett rendezvények költségvetése. Elmondja, hogy ahhoz, hogy 
valóban méltó legyen a megemlékezés a történelmi eseményekről, szükség van az Önkormányzat 
támogatására. Javasolja a bruttó 15 millió Ft-os támogatást, mely összeg kizárólag a 2019. január 26. 
és 29. között tartandó rendezvénysorozat érinti. 
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Dobrocsi Lénárd: Köszönöm a szót Polgármester úr. Csak egy apró javítást szeretnék eszközölni az 
ünnepi programsorozattal kapcsolatosan. A szombati Legbátrabb Város Emléktúra nem a VIII. hanem 
a IX. lesz. Ezt kérem szépen, javítsák ki. Köszönöm. 
 
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük Képviselő úr a jelzést, javítani fogjuk.  
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

231/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Civitas Fortissima centenáriumi ünnepség megtartásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy méltóképpen 
kívánja megünnepelni az 1919. január 29-i hős csehkiverés századik évfordulóját, ezért: 
 



16 

 

1.) Kifejezi szándékát, hogy 2019. január 26. és 2020. június 4. között Centenáriumi Emlékévet tart, 
amelynek keretében kiemelten támogatja, és sorozatba rendezi a Legbátrabb Város 
közösségerősítő, identitásképző és fiatalságot megtartó kezdeményezéseket 

 
2.) Az emlékév nyitányaként nagyszabású négy napon át 2019. január 26. és 29. között tartandó, e 

határozat 1. sz. mellékletét képező programsorozatot tervez, melyhez bruttó 15 000 000 Ft azaz 
Tizenötmillió forint önkormányzati forrást biztosít. 
 

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

Határidő: 2019. január 26. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
  
17.) Előterjesztés a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet szervezeti és működési 

szabályzatának módosítására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

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

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

232/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet  

szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet 210/2017. (X. 26.) határozattal jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatát 
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 
 

a) Az SZMSZ 3. pontjában „Az intézmény telephelyei” cím alatt szereplő táblázat az alábbiak 
szerint módosul: 

 
 telephely megnevezése telephely címe 
1 Karbantartói csoport 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 17. 
2 Védőnői Szolgálat 2660 Balassagyarmat, Madách utca 3. 

3 Család és Gyermekjóléti Szolgálat  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
12. 

4 Család és Gyermekjóléti Központ  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
12. 

5 Ifjúság egészségügyi Szolgálat 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23. 
6 Konyha 2660 Balassagyarmat, József Attila utca 3. 
7 Központi Műhely 2660 Balassagyarmat, Szent Imre utca 2. 
8 Háziorvosi Rendelő 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. 
9 Dózsa György Általános Iskola 2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. utca 17. 
10 Szabó Lőrinc Általános Iskola 2660 Balassagyarmat, Május 1. utca 2. 
11 Madách Imre Kollégium 2660 Balassagyarmat, Régimalom utca 2-4. 
12 Városgondnokság 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 15. 
13 Egyéb épület, udvar 2660 Balassagyarmat, 1036/68 hrsz 
14 Sportcsarnok 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 5. 

15 Rekortán pálya 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 11. hrsz.: 
3192/1 

16  Strand 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 11. 
17 MOL Rt. volt telephelye 2660 Balassagyarmat, Vizy Zs. út 1. 
18 Sportpálya és öltöző 2660 Balassagyarmat, Vizy Zs. út 14. 
19 Műfüves pálya 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út, hrsz.: 3191 

20. Rendelők 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
125. 
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b) Az SZMSZ 3.2 pontjában „Az intézmény működési területe” cím alatt „Az ellátottak számára 

nyitva álló egyéb helyiségek” bekezdés alatt szereplő „Balassagyarmat, 2660 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 125.” szövegrész a „Balassagyarmat: 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi fejedelem út 12.” szövegrészre módosul. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester  

 
 
18.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 14. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás, 

valamint a Balassagyarmat, Madách liget 10. IV. emelet 3. ajtószám alatti felújított lakások, 
illetve ezek kapcsán felszabaduló lakások hasznosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

233/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Madách liget 10. IV. emelet 3. ajtószám alatti 

lakás hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 
10. IV. emelet 3. ajtószám alatti 53 m2 alapterületű kettő szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Strihó Zsolt (szül.: Strihó Zsolt; 1972.; an.: Berki Viola) és Strihó Zsoltné (szül: Rácz Éva; 1973., 
an: Búzás Éva) részére szociális elvű lakbér megfizetése mellett 2019. február 1. napjától 
kezdődően 2020. szeptember 30. napjáig bérbe adja. 

 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőket terhelik. 

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

Határidő:  -  A szerződés megkötésére, illetve a Madách liget 10. IV. emelet 3.   ajtószám alatti 
lakás átadására 2019. január 31. 

- A Dózsa Gy. út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti lakás önkormányzat, mint 
tulajdonos részére történő átadás: 2019. február 05. 

Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

234/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 6. ajtószám alatti megüresedő lakás 

hasznosításáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 
41. II. emelet 6. ajtószám alatti 39 m2 alapterületű egy szobás összkomfortos komfortfokozatú 
lakást Mák Márta (szül.: Oláh Márta; 1964.; an.: Gazsi Magdolna) részére költségelvű lakbér 
megfizetése mellett 2019. február 15. napjától kezdődően 2021. március 31. napjáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:  -  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2019.február 15. 
- A Dózsa Gy. út 39. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás önkormányzat, mint tulajdonos 

részére történő átadás: 2019. február 20. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

235/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I. emelet 3. ajtószám alatti lakás  

hasznosítására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 
39. I. emelet 3. ajtószám alatti 33 m2 alapterületű egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást 
Bangó Károlyné (szül.: Surányi Terézia; 1958.; an.: Baranyi Teréz) részére költségelvű lakbér 
megfizetése mellett 2019. március 1. napjától kezdődően 2020. február 28. napjáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

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

Határidő:  A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2019. február 28.  
Felelős:  Medvácz Lajos polgármester  

 
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a 4. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Madách liget 14. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti lakás  

hasznosítására 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 

14. I. lh. IV. emelet 2. ajtószám alatti 49 m2 alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú 
lakást Macek Renáta (szül.: Macek Renáta; 1984.; an.: Oláh Edit) valamint Oláh Richárd (szül. 
név.: Oláh Richárd; szül. idő: 1974.; an.: Mátyás Zsuzsanna részére bérbe adja 2019. február 1. 
napjától kezdődően 2020. január 31. napjáig szociális elvű lakbér megfizetése mellett, azzal, 
hogy Macek Renáta édesanyja – Macek Ferencné (szül. név: Oláh Edit; szül.: 1961., an.: Gazsi 
Magdolna) kézfizető kezességvállalással kiegészített közjegyzői okiratban fizetési kötelezettséget 
vállal az önkormányzati lakással kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettségekre. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a leendő bérlőket terhelik. 

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

Határidők: A lakásbérleti szerződés megkötésére közjegyző előtt kezességvállalással 
kiegészített közjegyzői okiratba foglalására: 2019. január 31. 
A lakás átadására: 2019. január 31. 
Fizetési kötelezettség kezdete: 2019. február 01. 

Felelős:  Medvácz Lajos polgármester 
 

Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az 5. számú határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

237/2018.(XII.20.)         h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 39. I.  emelet 5. ajtószám alatti lakás  

hasznosítására 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 
39. I. 5. ajtószám alatti 32 m2 alapterületű egy szobás komfortos komfortfokozatú lakást Szegedi 
Lajosné (szül.: Baranyi Ildikó; 1972.; an.: Farkas Erzsébet) részére költségelvű lakbér 
megfizetése mellett 2019. február 1. napjától kezdődően 2020. január 31. napjáig bérbe adja. 
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik. 

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

Határidő: A szerződés megkötésére, illetve a lakás átadására 2019. január 31.  
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
19.) Előterjesztés képviselői indítványra  

Előterjesztő: Szedlák Sándor képviselő 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr, rövid leszek. Egy kicsit zavarban is vagyok, mert 
nem értem, hogy miért nem tárgyaljuk ezt is sürgősségi indítványként. A második gondolatom pedig 
az, hogy szerintem ez egy korrekt javaslat. Bízom benne, hogy mindenki elolvasta, én nem akarom 
ezt bővebben indokolni, mert ennek a határozati javaslatnak minden objektív és szubjektív feltétele 
adott. Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Kiosztottunk egy anyagot a testületi ülés előtt, aminek a címe 
„A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések (GYIK)”. Ez olyan kérdésekre ad 
rövid választ, amik az előterjesztés kapcsán is felmerülhetnek. Nem akarom ezt részletesen 
ismertetni. Egy gondolat csak, amit még szeretnék Önökkel megosztani, hogy bár nem zárja ki a 
„Gyakran ismételt kérdések” körében a válasz, hogy az önkormányzat a tüzelőanyag támogatáshoz a 
szállítást saját költségén biztosítsa, de azon el kellene gondolkodni, hogy a szociális ellátásokról szóló 
rendeletünkkel mennyire van összhangban ez a fajta finanszírozás. Itt jövedelmi viszonyoktól 
függetlenül adnánk bizonyos embereknek támogatást azzal, hogy az egyébként őket terhelő szállítási 
költségeket az önkormányzat magára vállalja ugyanakkor, amikor a többi rezsicsökkentéssel érintett 
állampolgár esetében ilyen kiadás nem volt az önkormányzat részéről. Köszönöm.  
 
Csach Gábor alpolgármester: Csatlakozva Aljegyző asszonyhoz, a szándék teljesen rendben van, de 
ez nem szociális alapú támogatás. Az állam észlelte, hogy nem mindenki gázzal fűt, ez ennek a 
kompenzálása. Mivel ezt természetbeni juttatással adja a gázzal fűtőknek is, nyilván a gázdíjban az 
odaszállítás költségét is megfizetik, tehát ők nem 12 eFt értékű gázt kaptak, hanem az odaszállítás 
költségét is. 432 családról van szó, egyedileg szállítandó nyersanyagról. Az állam csak azt tudja 
megtenni, hogy természetben juttatja oda. Az önkormányzat megteheti azt, hogy odaszállítja a 
lakóknak ezeket a rezsicsökkentésből eredő állami támogatásokat, de ez úgy gondolom, 
diszkriminatív, mert akkor azoknak is adhatnánk 5 eFt-os háztartásonkénti támogatást, akik gázzal 
fűtenek. Arról nem is beszélve, hogy a szociális támogatásokról szóló rendeletünket is módosítani 
kellene. Alapvetően én azért nem értek egyet vele, mert ez többletjuttatás lenne azoknak, akik nem 
gázzal fűtenek. Véleményem szerint ez inkorrekt. Tudni kell, hogy az önkormányzat mintegy 30-40 m3  
tűzifát természetben juttat a rászoruló családoknak, továbbá adunk fűtési, lakhatási támogatást is. 120 
családnak – a legrászorultabbaknak – adtunk karácsonyi segélycsomagot, élelmiszercsomagot, és a 
szociálisan rászorultak van mód egyéb támogatásokat is kérni.  
Nem gondolom, hogy ezt a javaslatot támogatnunk kéne, már csak azért sem, mert közbeszerzés 
lefolytatása szükséges a fa tüzelőnél pl. ennek a tételnek a beszerzésére, amit, ha nem végzünk el, 
akkor az állam nem fogja megtéríteni ezt a költséget. Adott esetben az időintervallum kiválása, hogy a 
Katasztrófavédelem leellenőrizze, hogy jogos-e ez a követelés, ezt be kell várnunk. Én úgy gondolom, 
hogy az ígéretek szerint a fűtési szezonban ezek meg fognak érkezni a lakosokhoz. Köszönöm.  
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót. Értem Alpolgármester úr magyarázatát. Próbálja megmagyarázni 
azt, ami megmagyarázhatatlan. Az a helyzet, hogy ezek az emberek rászorultak. Olyan emberekről 
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van szó, akik nem tudták a gázt bevezetni, tehát ez a magyarázat, amit Alpolgármester úr elmondott, 
egyszerűen nem igaz. Itt olyan emberekről van szó, akik a rezsicsökkentésben nem tudtak részesülni, 
nem hiába döntött úgy az állam, hogy ezt valahogyan rendezni kell. Ha Alpolgármester úr itt 
jegyzőkönyvbe mondja, hogy a fűtési szezonban ezt megkapják az emberek, mint ahogy említette, én 
azt köszönettel veszem. Ezzel együtt kérem a Testületet, támogassák a határozati javaslatot.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az elhangzottakhoz csak egy gondolat. A mai napon érkezett 
meg a támogatói okirat az önkormányzathoz, a pénz az önkormányzat számláján van. A kiosztott 
anyag is tartalmazza, hogy itt a tüzelőanyag forgalmazókkal kötendő megállapodás után lehet csak 
kiszállításról beszélnünk. Igazából meg kell találnunk azt a forrást, ahonnan viszonylag gyorsan és 
viszonylag közelről elláthatjuk az érintett állampolgárokat ezzel a természetbeni jutatással, ami 
részben múlik csak rajtunk. A szándék megvan, részben a másik félen múlik, hogy bizonyos 
kötelezettségeket, amiket előírásként szerepeltettek a támogatói okiratban, kell vállalnia annak a 
beszállító cégnek, aki a tüzelőanyagot biztosítja. Én azt gondolom, hogy mindegyikünk érdeke, és 
mindegyikünk azon dolgozik, hogy mielőbb biztosítsuk ezt az ellátást, hiszen nem a mi pénztárcánkat 
gyarapítja ez az összeg, nekünk azon nem keletkezik semmiféle nyereségünk, ha minél tovább nálunk 
van a pénz. Az a célunk, hogy minél előbb kiadjuk. Valószínűleg erre még ebben a fűtési szezonban 
mód nyílik, de igazából 100 %-os kötelezettséget vállalni ennek okán nem tudunk, mert ez nemcsak 
rajtunk múlik. Köszönöm.  
 
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem 
fogadott el. 
 
A Képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt ülés keretében folytatja, melynek anyagát a 
18/A. számú jegyzőkönyv rögzíti. 
 
Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak az aktív 
munkát, elköszön a Városi Televízió nézőitől és 12.30 órakor az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

       /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
            polgármester            jegyző 
 
 


