Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT:

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április hó 16.
napján 13.30 órától tartott rendkívüli üléséről.

JELEN VANNAK:

Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fazekas János, Huszár
Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Szedlák
Sándor képviselők

HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes (12
képviselőből 9 jelen van, Dobrocsi Lénárd, Orosz Bernadett és Zolnyánszki Zsolt távolmaradását előre
jelezte) és megnyitja azt.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs.
A Polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen
szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

és

N a p i r e n d:
Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásra
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Társulás élén decemberben
történt egy vezetőváltás, Gémesi György helyett Fördős Attila, Vác polgármestere lett az elnök. Eltelt négy
hónap, most jutott el odáig Elnök úr, hogy összehívja a Társulást. Küldött egy emailt, amelyben kérte,
hogy erősítsük meg – ami egyébként az alapszabályban benne van –, hogy az önkormányzat képviseletét
a társulási ülésen a polgármester látja el. Szerdán lesz a társulási ülés, ezért van szükség a gyors
döntésre.
A Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Kifejezetten azt kérte a Pest Megyei
Kormányhivatal, hogy a határozatban ne a mindenkori polgármestert, hanem név szerint a polgármestert,
név szerint az alpolgármestert jelöljük meg, mert csak azt a határozatot fogadják el, amelyben név szerint
van megjelölve a polgármester, alpolgármester.
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Medvácz Lajos polgármester: Ez most csak egy formai döntés, így tudnak gyorsabban, hatékonyabban
dönteni az alapszabály változtatásról és egyéb döntésekről.
Lombos István: Nekem lenne egy kérdésem, igaz nem függ össze szorosan az előterjesztés témájával.
Ha jól tudom, pert nyertünk a Zöld Híd ellen, százegynéhány millió Ft-ot. Erről lehet tudni valamit?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Több perünk volt folyamatban a Zöld Híd, illetve a Társulás ellen,
most kifejezetten a bérleti díjas perről beszélünk. Kb. két hete kaptuk meg az ítéletet, amely arról szól,
hogy 2017. december 31-ig érvényesítettük a bérleti díjakat. Ez több fázisban történt. Először egy
úgymond próbaper volt, egy egyéves időintervallumra, az jó régen kezdődött, 2013 környékén. Több
fordulót megélt, és végül megítélte a bíróság a kereseti kérelmünknek megfelelően a bérleti díjat. Ez azt
jelenti, hogy az egész hulladéklerakónak az éves bérleti díja 30 millió Ft-ban került elfogadásra a bíróság
által, és annak a tulajdoni hányadunk arányában bennünket illető része (úgy 57 %), ebben nem vagyok
teljesen biztos. Az első évre vonatkozó követelésünk alapján indítottunk pert a Balassagyarmati
Járásbíróságnál a következő évre vonatkozóan, hogy ne évüljön el a követelés. Amikor azt is megnyertük
és stabilnak látszott a helyzet, akkor indítottuk ezt a viszonylag nagyobb falatnak tűnő, 2017. december
31-ig hátralévő időszakot felölelő bérleti díj iránti pert a Budapest Környéki Törvényszéken. Ennek a
tőkeösszege valamivel több, mint 109 millió Ft, plusz ennek a kamatai és 4 millió Ft perköltség, ami
nyilván az eljáró jogi képviselőt illeti. Ez még egy elsőfokú ítélet, az ügyvédnő tájékoztatása szerint meg
fogják fellebbezni.
A tegnapi napon egyeztettünk a Társulás Elnökével. Azt kell mondjam, részünkről annyira nem kérdéses,
hogy mi lesz a fellebbezés eredménye, a két másik ítélet ismeretében. Nehezen képzelhető el, hogy más
döntés születik, minthogy helybenhagyják az elsőfokú ítéletet, de hát ha ők ebből elvi kérdést csinálnak,
akkor természetesen joguk van hozzá, hogy fellebbezzenek. Ebben az esetben nyilván mi semmiféle
engedményt vagy kedvezményt nem fogunk tenni a kifizetéssel kapcsolatban. Ha meg tudunk egyezni,
további pereskedés nélkül a kifizetés összegét tekintve, akkor esetlegesen egy részletfizetést tudunk
engedélyezni, hogy a Társulás működését ne veszélyeztesse a teljesítés.
Lombos István: A többi önkormányzat nem perelt?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ipolyszög és Patvarc perelt még, akikről én tudok. A patvarci pert a
múlt héten pénteken nyerték meg, Ipolyszögnél még nincs ítélet.
Medvácz Lajos polgármester: A nógrádmarcali Hulladéklerakó tulajdonközössége 17 önkormányzatból
áll. Ennek 57 %-a Balassagyarmat Város Önkormányzatáé. Éves szinten tehát a 30 millió Ft 57 %-a
illette volna meg az önkormányzatot, ahogy Aljegyző asszony is elmondta. Aztán elkezdtek mismásolni, A
17 közül sok önkormányzattal megállapodtak úgy, hogy a bérleti díjat kompenzációként megkapják. Ha
volt pénze a Társulásnak kaptak pénzt, ha nem volt pénze, nem kaptak. Mi pedig eleve ragaszkodtunk a
bérleti szerződéshez, és ennek alapján léptünk a továbbiakban.
Csach Gábor alpolgármester: A kompenzációt eleve 80 %-kal állították be, és odaírták a végére, ha lesz
pénz, akkor adnak. 43 %-on osztozik 16 település. Nekik ez a pénz nem osztott, nem szorzott.
Lombos István: Tehát azért valamit fizettek is?
Csach Gábor alpolgármester: Persze, volt, aki kapott, mi nem kaptunk, mert mi ezt nem írtuk alá.
Lombos István: Nekünk semmit nem fizetett?
Csach Gábor alpolgármester: Nem, velünk nem voltak hajlandók szerződést kötni.
Medvácz Lajos polgármester: Érdekes ez a történet, mert 2010. áprilisában mi aláírtuk a szerződést, ők
azt elvitték, és utána azt mondták, hogy nincs szerződés.
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Csach Gábor alpolgármester: Azért tudtuk megnyerni a pert, mert társulási döntés volt a bérleti díj
összegéről. Megegyeztünk a szerződés szövegében, mi aláírtuk, elküldtük és nem jött vissza a
szerződés. És nem is fizettek semmit.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Illetve annyiban pontosítok, hogy tavaly novemberben, amikor
Gémesi úr lemondott, még intézkedett kompenzációs díj kifizetésekről a Társulás számlájáról.
Csach Gábor alpolgármester: Azt tudjuk, hogy Gödöllő kapott 100 milliót.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, de Patvarc is kapott akkor. Az általuk elismert kompenzációs
díjakat elkezdte kiutalni.
Lombos István: Ez a 109 millió Ft miből tevődik össze?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ez a 2017. december 31-ig terjedő időszakra járó bérleti díj.
Lombos István: És az új vezetés hogy áll hozzá ehhez?
Csach Gábor alpolgármester: Rugalmasabban, de majd meglátjuk.
Lombos István: Köszönöm a tájékoztatást.
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2019.(IV.16.)
határozata
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő tagdelegálásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába Medvácz Lajos polgármestert, akadályoztatása esetére Csach Gábor alpolgármestert
delegálja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a határozat
megküldésével tájékoztassa.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak a munkát, a
részvételt és 13.45 órakor az ülést bezárja.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

