Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április hó 25. napján
14.00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Fazekas János, Huszár
Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla,
Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Vida Tibor osztályvezető
Mega György osztályvezető
Szikora Péter osztályvezető

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, Dobrocsi Lénárd távolmaradását előre nem jelezte) és azt megnyitja.
A napirenddel kapcsolatosan a következőket javasolja:
- A zárt ülés szerinti 3.) napirendi pont elsőként kerüljön megtárgyalásra,
- továbbá, hogy tárgyalja meg a Képviselő-testület „az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi
felújítási tervének jóváhagyásáról szóló 233/2018.(XII.20.) határozat módosítására” című
előterjesztést, illetve
- a „Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.03.)
rendelet módosítására” című előterjesztést.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még valakinek javaslata?
Szedlák Sándor: Egyebek napirend keretében kérdést szeretnék feltenni Alpolgármester úrnak.
Lombos István: Javaslom, hogy a meghívó szerinti nyílt ülés 2. napirendi pontját a nyílt ülésen elsőként
tárgyalja meg a Képviselő-testület, tekintettel a megjelent vendégre.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja az Egyebek napirendi pont felvételére vonatkozó
javaslatát, melyet a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Huszár Péter nem volt
jelen a szavazásnál).
A Polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a zárt ülésen belül a meghívó szerinti
3.) napirendi pont első napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú
11 igen szavazattal elfogadott.
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A Polgármester szavazásra bocsátja „az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervének
jóváhagyásáról szóló 233/2018.(XII.20.) határozat módosítására” című előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a „Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019.(III.03.) rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a nyílt ülés napirendjeinek cseréjére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen
a szavazásnál).
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított, illetve kiegészített napirendet, melyet a Képviselőtestület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
Zárt ülés:
1.) Előterjesztés a Balassagyarmat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet igazgatói pályázatának
elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés a Kiss Árpád Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a MOSOLY Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatának
véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Nyílt ülés:
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának véleményezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
3.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
összefoglaló ellenőrzési jelentésére
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda egyes csoportjainak maximális létszámtúllépési
engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Javaslat a Balassagyarmati Járásbíróság ülnökeinek megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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7.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
következményeiről szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

megszegésének

8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 3. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának
rendezésére (Baranyi Aranka)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat 3183/7 hrsz-ú ingyenes építési telek tulajdonjogának átruházására
kötött megállapodás felbontásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Deák F. ú 17. fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés Lombos István képviselői indítványára
Előterjesztő: Lombos István önkormányzati képviselő
13.) Előterjesztés a Balassagyarmati Regionális
egybefoglalásának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Szennyvízrendszer

üzemeltetési

szerződés

14.) Előterjesztés alapítványok, közalapítványok támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó önerő
biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
17.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szondi u. 13. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának
rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú
elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Kft fejlesztési kérelmének

19.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervének jóváhagyásáról
szóló 233/2018.(XII.20.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
20.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának
1/2019.(III.03.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2019.

évi

költségvetéséről

szóló

21.) Egyebek
A napirend elfogadása után először a zárt ülés napirendjeinek megtárgyalására kerül sor, aztán
nyílt ülés keretében folytatja a munkát a Képviselő-testület.
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Medvácz Lajos polgármester megállapítja a határozatképeséget, a 12 főből 11 fő jelen van.
Napirend előtt:
Medvácz Lajos polgármester tudatja a városi televízió nézőivel, hogy 2019. április 05-én, életének 62.
évében elhunyt Kopcsányi Ottó, a Szondi György Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója.
Röviden ismerteti életútját. Elmondja, hogy 1981-ben gépészmérnöki diplomát szerzett a Miskolci
Egyetemen, ezután rendszerszervezőként, programozóként dolgozott öt éven át Budapesten, majd
Balassagyarmaton. Pedagógusi pályája 1986-ban kezdődött, amikor nevelőtanár lett a Bottyán János
Honvéd Kollégiumban, valamint óraadóként tanított a Balassi Bálint Gimnáziumban és a Dolgozók
Középiskolájában. 1994-től 2001-ig a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumban
számítástechnikát és matematikát tanított, s közben megszerezte az ELTE Természettudományi Karán
számítástechnika szakos tanári diplomáját. 2008-tól volt a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
igazgatója. Komoly szakmai kihívások elé nézett, új alapokra kívánta helyezni az iskola vezetését és az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Ennek érdekében számos újítást vezetett be. Sokat várt, de sokat
is adott. Erős hittel élő, a maximalizmusra törekvő ember volt. Évekkel ezelőtti infarktusát túlélte,
sportemberhez illő aktivitással dolgozott tovább. A tavaly ősszel alattomosan támadó gyilkos kór
legyőzésében is rendületlenül hitt. Sajnos nem ez történt. Nyugodjék békében!
Tisztelt Képviselő-társaim! Emlékének adózzunk egy perces néma felállással!
A 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.
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
véleményezésére Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

főigazgatói

pályázatának

Medvácz Lajos polgármester: Köszönti Szabóné Koós Ilona pályázót. Elmondja, hogy a pályázó nem
kérte a napirend zárt ülésen történő tárgyalását. Megkérdezi, hogy kíván-e szóban kiegészítést fűzni a
kiküldött anyaghoz?
Szabóné Koós Ibolya pályázó: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves jelenlévők! Annyiban szeretném kiegészíteni az anyagot, hogy pályázóként ez az első nyilvános
szereplésem. Szeretném elmondani, hogy milyen kötődésem is van ehhez a városhoz, és hogy kerülök én
ide. Annyit mindenképpen előre bocsátanék, hogy egy olyan intézményrendszerrről van szó, amelyben
járási szinten tagintézmények működnek. Ezek régen – közkeletű kifejezéssel – a nevelési tanácsadók
voltak, illetve volt az állandó megyei Áthelyező Bizottság. A nevelési tanácsadókban, illetve az Áthelyező
Bizottságban óvodás, illetve általános iskolás korú gyerekeket vizsgáltunk és tettünk véleményt, javaslatot
az intézmények felé, az óvodák, az iskolák felé, illetve történt az áthelyezésnek nevezett eljárás. A
Kisegítő Iskolába történt az értelmi fogyatékos gyerekek áthelyezése.
Hatodik éve működik ez az új intézményi rendszer. Létrejött a KLIK és a Tankerületi Központok. Most
tagintézmények vannak, egészen pontosan Rétság, Balassagyarmat, Szécsény, Salgótarján,
Bátonyterenye és Pásztó vonzáskörzetében. A Főigazgatóság székhelye Salgótarján. A
Főigazgatósághoz tartozik, mint székhely intézmény, a Megyei Szakértői Bizottság és a Pályaválasztási
Tanácsadó is.
A balassagyarmati tagintézmény jelenlegi vezetőjét több, mint 20 éve ismerem. Ha szabad ezt mondani,
régóta kollégák vagyunk. 25 évvel ezelőtt ő volt az, aki meghívott az akkori nevelési tanácsadóba, hogy
mint pszichológus, a város óvodái, iskolái, a város érdeklődő pedagógusai számára esetismertetést
tartsak, hogy ismertessem meg velük a lehetőségeket, hogy mit jelent egy nevelési tanácsadóban a
pszichológiai munka, mikor, milyen problémával fordulhatnak pszichológiai gyógypedagógiai segítségért.
A mai napig élő ez a kapcsolat.
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Tegnap a Kulturális Bizottság ülésén azért nem tudtam részt venni, mert autista specifikus képzésben,
diagnosztikában és terápiában tartottunk szakmai programot, amin részt vettek a balassagyarmati
tagintézményből is kollégák.
Az intézményt ismertem már egy idő óta, ismerem a helyszínét, tudomásom van arról, hogy az ott dolgozó
kollégáknak vannak helyszűke problémái. Az intézmény – ha rosszul mondanám kérem javítsanak ki – a
valamikori kisegítő iskola épületének egy részét foglalja el. A szakember ellátottságuk nagyon jó,
viszonylag elfogadható a többi intézményhez képest. Pszichológus kettő is van, gyógypedagógus,
fejlesztő pedagógus is van. Úgy tudom, pillanatnyilag szünetel a konduktor és a konduktív pedagógiai
ellátás. Többször jártam az intézményben és azt tudom mondani, hogy színvonalas szakmai munka folyik
az intézményben.
Balassagyarmat Város Önkormányzatához tartozó óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal és a
Mosoly EGYMI Intézménnyel a kapcsolatunk szinte mindennapos. Én jelenleg a Megyei Szakértői
Bizottságban dolgozom pszichológusként. A munkám része, hogy vizsgálatokat végzünk, javaslatokat
teszünk gyerekek beiskolázására, és ily módon, még intézményeket is jelölünk ki. És mivel feladatunk
része az intézmény kijelölés is, olyan intézményeket kell keresnünk, ahol a gyerekek, a sérülésük alapján,
sérülésspecifikus ellátásban részesülhetnek. Ezeket a gyerekeket BTM, vagy SNI-s tanulóknak szokták
nevezni. Nem mondhatnám, hogy a város összes óvodáját és iskoláját ismerném ilyen módon, de van a
városban olyan gimnázium, amelynek az igazgatónőjével gyermek ügyében már volt alkalmam
konzultálni.
Állok elébe a feladatnak, számomra ez egy tisztség, egy feladat, egy kihívás, és megtisztelő és
felelősség. Ennyivel szeretném kiegészíteni a pályázatomat. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Medvácz Lajos polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Lehet kérdezni a Pályázótól.
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr! Számomra – nem beszélek a képviselő társaim
nevében, mert nem tehetem – örömteli, hogyha megismerhetem a Szakszolgálat leendő igazgatóját. Én
szeretnék sikeres pályázat után jó munkát kívánni. Egy dolgot szeretnék elmondani Önnek. Ez a mai
képviselő-testületi ülés, amelyen Ön meghívottként szerepel, ez gyakorlatilag semmilyen ráhatással nincs
az Ön kinevezésére. Arra jó, hogy Önt megismertük, és bizonyos fokig – ha majd szükséges –
rendelkezésére állunk, mint képviselők. De azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy tudja, hogy a
mi döntésünk, ami itt ma meg fog születni, arról fog szólni, hogy együtt tudunk-e érteni azzal, hogy a
pályázat után Önt kinevezzék. Sajnálom, hogy így van, mert ha ebbe lenne beleszólásunk, akkor én itt
most mást mondanék. Mindenesetre nagy örömömre szolgál, hogy Önt megismerhettem, és sajnálatos,
hogy a döntésben nem vehetünk részt, csak mint mellékszereplők. Köszönöm.
Szabóné Koós Ibolya pályázó: Számomra megható, hogy ilyen formában Ön értékelte a munkámat. Azt
tudom mondani, hogy igazán komoly befolyásuk nincs, mert a rendszer így működik. Ennek ellenére én
köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Siket Béla: Mint említette, nekünk csak véleményezési jogunk van. Egy kérdésem volna. A Tankerület
működéséhez szükséges, Patvarci u. 2. szám alatti – volt kisegítő iskola – épületet megkapta a megye,
működtetésre átadtuk. Ahogy tetszett említeni, többször járt ennél az intézetnél. Én úgy gondolom, hogy
szembetűnő lehetett az, hogy az ottani jelenlegi körülmények nem közép-európai körülmények. Nem
akarom minősíteni. A kérdésem az, mit tervez arra vonatkozóan, hogy az ottani áldatlan állapot
megszűnjön?
Szabóné Koós Ibolya pályázó: Kollégákon keresztül ismerem a működési, tárgyi feltételeket és a
lehetőségeket. Nekik vannak elképzeléseik. Az intézmény fenntartója továbbra is Balassagyarmat Város
Önkormányzata. De lehet, hogy ebben én nem vagyok elég járatos, hogy kinek a tulajdonában van, vagy
most félreértés van közöttünk?
Siket Béla: Félreértés nincs. Nem akarom ismertetni a jelenlegi állapotot, de ha jól értettem, ezt az
állapotot nekünk kell majd megszüntetni? Mint tulajdonosnak? De átadtuk működtetésre.
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Szabóné Koós Ibolya pályázó: Tankerületi szinten történik a fenntartás. Tehát ha jól értjük egymást a
Salgótarjáni Tankerülethez is tartoznak intézmények, és az intézmények fenntartása, a tárgyi feltételek
biztosítása, az infrastrukturális feladatok a tankerületekhez tartoznak. Vagyis a Balassagyarmati
Tankerület fogja ezt kézben tartani. Az én főigazgatói posztom nem terjed ki teljes egészében a
gazdálkodásra, munkáltatói jogköröm van. Az én leendő kollégáim nem látnak el ilyenfajta gazdálkodási
jogkört. Egész pontosan nálunk személyügyi referens van a Főigazgatóságon. Van a Főigazgatóság, a
főigazgató, a főigazgató-helyettes, a személyügyi referens és az informatikus. Én a salgótarjáni
állapotokat tudom Önnek idézni, Simon Tibor, tankerületi igazgató hatáskörébe tartozik bármilyen
elhelyezés, intézmények fenntartása, a gazdálkodás, a bérleti díj, a rezsifizetés. Ez abszolút nem az én
asztalom. Erre én most nem tudok ilyen módon válaszolni. Ha lennének is terveim, ezeket én –
ennélfogva – nem tudom befolyásolni.
Siket Béla: Jó volt hallani, hogy a személyi feltételeket meg tetszett dicsérni. A megyében szinte a
legjobb személyi feltételek itt találhatók. Ha ezt párhuzamba teszem a feltételrendszerrel, ez csak az egyik
része, a másik része viszont nagyon rossz.
Szabóné Koós Ibolya pályázó: Így van. Igen.
Siket Béla: Köszönöm szépen.
Medvácz Lajos polgármester: Fontos megjegyezni, hogy az előterjesztésben le van írva, hogy az
intézmény esetében az alapítói jogokat az Emberi Erőforrások mindenkori Minisztere gyakorolja, a
fenntartója pedig a Salgótarjáni Tankerületi Központ. Ezzel van egy kis probléma, mert ez nem egy
salgótarjáni Tankerületi Központ, hanem egy megyei Tankerületi Központ., hiszen ez egy Nógrád megyei
feladatot ellátó igazgatási szervezet. Ez a Tankerületi Központ a megyei oktatási intézményeket felügyeli.
A szakképzés esetében is a Salgótarjáni Szakképzési Centrum van nevesítve, ahová tartoznak a
balassagyarmati középiskolák. Ezek elég érdekes elnevezés formációk, de sajnos a szervezeti felépítést
így takarja. Nincs több kérdés, hozzászólás. Köszönjük a Pályázónak, hogy eljött hozzánk, elmondta
gondolatait. Ez nem egyszerű feladat, hat járásban van ilyen intézmény, és mellette vannak különböző
szakszolgáltatások. Nem tudom, hogy a főigazgatói pályázat véleményezése mennyire tartozik
Önkormányzatunkra, hiszen mi csak egy kis szeletet látunk ebből a rendszerből. Először van ilyen
véleményezés Balassagyarmaton, hiszen a Szakszolgálat főigazgatójának a kinevezésére eddig sem
nálunk került sor. A Tankerületi Központ most véleményalkotásra kért fel minket. Gondolom a Pályázó a
többi öt járásban – Szécsény, Pásztó, Bátonyterenye, Salgótarján és Rétság – is meghallgatásra kerül.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az 1. pont szerinti a.)
változattal – támogatja –, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett n e m
fogadott el (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az 1. pont szerinti b.) változattal – nem
támogatja –, melyet a Képviselő-testület 1 igen és 4 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett n e m
fogadott el (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
Medvácz Lajos polgármester megállapítja, hogy egyik javaslat sem kapta meg a szükséges IGEN
szavazatot (egyszerű szótöbbséggel hozott döntés esetén a jelenlévő képviselők több mint felének
azonos szavazata), ezért a Szervezeti és Működési Szabályzat 27. § (5) bekezdése értelmében a
képviselő-testület tovább tárgyalja az előterjesztést, majd a vita lezárását követően a szavazást meg kell
ismételni.
Megkérdezi a Testület tagjait, kíván-e valaki véleményt, hozzászólást előadni a témában? Megállapítja,
hogy nincs jelentkező.
A Polgármester újra szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az 1. pont szerinti a.) változattal –
támogatja –, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett n e m fogadott el
(Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
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A Polgármester újra szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az 1. pont szerinti b.) változattal – nem
támogatja –, melyet a Képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett n e m
fogadott el (Csach Gábor alpolgármester nem volt jelen a szavazásnál).
Medvácz Lajos polgármester összefoglalja a szavazás eredményét. Elmondja, hogy másodszorra sem
kapta meg egyik változat sem a szükséges számú szavazatot, ezért a Képviselő-testület nem hozott
döntést a főigazgatói pályázat véleményezésével kapcsolatosan.
Köszönjük a Pályázónak, hogy megtisztelt a jelenlétével, a munkájához minden jót kívánunk.
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

2018.

évi

költségvetésének

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019.(IV.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának elfogadásáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István: Csak egy kérdésem lenne. A pályázati kiírás mindig eldönti ki pályázhat erre a feladatra
és hogy megfelel-e erre a feladatra. A kérdésem, hogy törvényben előírt feltételrendszernek kell
megfelelni, a pályázatot csak így lehet kiírni? Ettől nem lehet eltérni az Önkormányzatnak? Tudniillik, már
évek óta nincs a könyvtárnak felelős igazgatója, csak megbízott igazgatója. Itt most nem arról beszélek,
hogy aki ezt ellátja, hogyan látja el, mert ez nem kérdés. De akkor ő valószínűleg nem akarja ezt a
megbízást, vagy nincs meg a megfelelő végzettsége. Tehát azt kérdezem, hogy nem lehetne-e végre egy
olyan pályázatot kiírni, amire lenne jelentkező és ki tudnánk választani a megfelelő személyt?
A másik kérdésem a határozati javaslatra vonatkozik. A javaslatban a munkáltatói döntésen alapuló
illetménynél 51.600.- Ft szerepel. Ez az összeg jó?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Azok az előírások, amik a pályázati
kiírásban szerepelnek, jogszabályi előírások. Ha visszaemlékeznek rá a Képviselő Urak, Hölgyek, tavaly
is az volt a problémánk, hogy olyan képesítési előírásokat ad meg a jogszabály a városi könyvtárak
esetében, amelyektől nem tudunk eltérni. A tavalyi jelentkező éppen azért nem volt alkalmazható, a
pályázatát éppen azért nem tudtuk elfogadni, mert bár felsőfokú végzettsége volt, de nem szakirányú, és
nem rendelkezett a törvény által ilyenkor elvárt OKJ-s szakirányú képesítéssel. Nem tehetjük azt meg,
hogy a törvényi előírásoktól eltekintünk egy ilyen vezetői pályázat kiírása esetén. Az én emlékezetem
szerint tavaly arról volt szó, hogy a Könyvtár dolgozói közül valaki beiratkozik egy ilyenfajta képzésre.
Nem tudom megmondani, hogy miért nem történt ez meg, illetve, ha megtörtént, miért nem adta be a
pályázatát. A bérre vonatkozóan van a közalkalmazotti törvény, közalkalmazotti bértábla, nyilvánvaló,
hogy minden közalkalmazottnak egyedi adatok alapján lehet megállapítani így a fizetését, ami a pályázati
kiírásban fixként meg van jelölve, azt lehet tudni. De, hogy ki hány éve dolgozik, kinek, milyen
nyelvvizsgája van, kinek, milyen besorolási kategóriája van, azt így nem lehet tudni, ezért nem lehet
pontos összeget megmondani, mert minden közalkalmazottnak egyedileg kell megállapítani.
Ezért van így.
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Lombos István: Köszönöm szépen, a válasz egzakt, és én ezt kénytelen vagyok elfogadni. De azért én
ahhoz ragaszkodnék, hogy ne az legyen ide beírva, hogy a „Könyvtár vezetésével az újonnan kiírt
pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig a Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatában és munkaköri leírásában az igazgató helyettesítésére kijelölt személyt bízza
meg”. Noha ezt tudjuk, hogy kicsoda személy szerint, akkor annak tudni kell a bérét is, és azt ide lehet
írni. És akkor nekem nincs kérdésem. Így viszont van. Köszönöm.
Vida Tibor osztályvezető: A határozati javaslatban az van megfogalmazva, hogy ez a feladatnövekedéssel együtt járó illetménynövekedés miatt van meghatározva. Az Igazgató-helyettes Asszonynak
van egy besorolása, igazgató-helyettesként kap pótlékot, de az intézményvezetői feladatok
többletfeladatnak számítanak, ezért kapja a megemelt pótlékot. Még így is elég alacsony a bére, ezért
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy megemeli a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést. Ezt
az összeget szerepeltetjük a határozati javaslatban. Ha az Igazgató Asszony beadja majd a pályázatát és
úgy bíráljuk el, akkor ugyan úgy, ahogy a GAMESZ intézményvezetőjénél is fel volt tüntetve részletesen a
bére, akkor neki is fel lesz sorolva tételesen, miből áll az össze. Viszont mivel nem pályázott, hanem
kineveztük, úgy gondoltuk, csak azt a részt tüntetjük fel, ami többletként jelenik meg az ő fizetésében.
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztésben nevesítve van, hogy Hoffmann Pálné látja el a
feladatot, a bére a besorolás szerinti.
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott /Pulay László képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madách Imre Városi Könyvtár
vezetésére kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő – testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (5)
bekezdése alapján a Madách Imre Városi Könyvtár vezetésével az újonnan kiírt pályázat
eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig a Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatában és munkaköri leírásában az igazgató helyettesítésére kijelölt személyt
bízza meg.
2.) A Képviselő-testület a helyettesítő személy illetményét, a megnövekedett feladataira való tekintettel,
az alábbiak szerint módosítja:
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény
51.600.-Ft
Magasabb vezetői pótlék az illetményalap 225%-a
45.000.-Ft
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázat kiírásának előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
a pályázat kiírására: 2019. július 31.
Medvácz Lajos polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
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4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek összefoglaló ellenőrzési jelentésére
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei
2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2018. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi
létszámtúllépési engedélyezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Óvoda

egyes

csoportjainak

maximális

Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
1)

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a 2018/2019. nevelési
évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi:

Feladatellátási hely
Központi Óvoda
Cseperedő Tagóvoda
Nyitnikék Tagóvoda
Meseerdő Tagóvoda
Játékvár Tagóvoda

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635)
2018/2019. nevelési év
Csoport
Csillag
Ficánka
Micimackó
Hétszínvirág
Katica
Hétszínvirág
Tekergő
Pillangó
Kék
Sárga

Engedélyezett létszám
26 fő
27 fő
26 fő
27 fő
26 fő
26 fő
27 fő
27 fő
26 fő
26 fő
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2)

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét
és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2019. május 15.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

3)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2018/2019. nevelési évben a
felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a fenntartó által
engedélyezett létszámokra alapozva járjon el. Amennyiben a Központi Óvoda jelen döntéssel nem
érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális csoportlétszám túllépésének
fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie kell azt a Képviselő-testület
felé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető

6.) Javaslat a Balassagyarmati Járásbíróság ülnökeinek megválasztására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Csach Gábor alpolgármester úr nem volt
jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a bírósági ülnökök megválasztásáról
1.) A Képviselő-testület a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény 215.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján eljárva a Balassagyarmati Járásbírósághoz
a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnöknek:
Demeter Gábor György 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.
szám alatti lakost megválasztja.
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a
határozatot és a megválasztott ülnöknek a jelölést elfogadó nyilatkozatát a Balassagyarmati
Járásbíróság Elnökének adja át és gondoskodjon a megválasztott ülnök részére a megbízólevél
átadásáról.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Szedlák Sándor képviselő úr nem volt
jelen a szavazásnál).
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019.(IV.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 3. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezésére (Baranyi Aranka)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a
szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 3. 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 Baranyi Aranka (sz: ; an: ) Balassagyarmat, Patvarci u. 1. földszint 3.
ajtószám alatti jogcím nélküli lakáshasználóval – szociális elvű lakbér megfizetése mellett – 2019.
június 1-től - 2020. május 31-ig lakásbérleti szerződést köt, amennyiben a kérelmező elfogadja
a lakás kéményére vonatkozó, rendelkezésre álló szakvélemények megállapításait.
A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások a bérlőt terhelik.
2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselő
úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Nyírjes 5234/7
hrsz-ú 465 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú ingatlant a megtekintett állapotban, Kovács
László (szül: an: ) 2668 Patvarc, Mikes u. 26. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel
elidegeníti:
a) az ingatlan vételára 1.000.-Ft/m2,+ÁFA,
b) a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásának napjáig kell megfizetni, ennek megtörténtét a
szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni,

12

c) az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, az ivóvíz és elektromos áram közműhálózatra
történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik,
d) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a szerződéskötés napjától számított 4
éves időtartamra elidegenítési tilalmat és a beépítési kötelezettség biztosítására – a 465 m2
területre – eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és a földhivatali
nyilvántartásba bejegyeztetni,
e) az ingatlan más (szomszédos) ingatlannal nem vonható össze,
f) az ingatlan szerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
2.) A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2019. július 31-ig megkötendő adásvételi szerződés esetén tartja fenn.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: a kiértesítésre 2019. május hó 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
10.) Előterjesztés a Balassagyarmat 3183/7 hrsz-ú ingyenes építési telek tulajdonjogának
átruházására kötött megállapodás felbontásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselő
úr nem volt jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati 3183/7 hrsz-ú ingyenes építési telek
tulajdonjogának átruházására kötött megállapodás felbontásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balassagyarmati 3183/7 hrsz-ú, 737
m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának átruházására Rados
Zoltán (sz: an: ) és Radosné Biró Adrienn (sz: szül: an: ) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 109.
szám alatti lakosokkal Balassagyarmaton, 2018. november hó 26-án kötött megállapodást a
következő feltételekkel hajlandó felbontani és az eredeti állapotot helyreállítani:
a) Rados Zoltán és Radosné Biró Adrienn Balassagyarmat Város Önkormányzatával szemben
semminemű térítésre nem tarthatnak igényt,
b) a tulajdonjog átruházással kapcsolatos valamennyi költség Rados Zoltánt és Radosné Biró
Adriennt terheli.
2. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fenti tartalomnak megfelelő okiratot aláírja.
3. A Képviselő-testület a megállapodás felbontásáról szóló okirat aláírásának végső határidejét 2019.
május 31. napjában határozza meg.
Határidő: a kiértesítésre 2019. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
11.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Deák F. út 17. fsz. 2. ajtószám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Balassagyarmati
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Tankerületi Központ és a Balassi Bálint Gimnázium kérelmet nyújtott be Balassagyarmat Város
Önkormányzatához, melyben arról tájékoztatnak, hogy a Balassagyarmati Tankerületi Központ sikeres
pályázatot nyújtott be az EFOP-3.37-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a
köznevelési intézményekben elnevezésű projektre, melynek révén szabaduló szoba kerülhet kialakításra
a Balassi Bálint Gimnáziumban A Gimnázium úgy nyilatkozott, hogy nincs erre megfelelő helyiségük. Az
intézmény területén van egy két lakásból álló épületegyüttes, mely önkormányzati tulajdonban van. Az
egyik lakás szolgálati lakásként működik, a másik jelenleg raktárként funkcionál. Ez egy 43 m2
alapterületű, két helyiségből álló ingatlan.
Köszönti Dr. Fényes-Bók Szilviát, a Balassi Bálint Gimnázium igazgatóját. Megkérdezi, hogy kíván-e
szóban kiegészítést fűzni az anyaghoz?
Fényes-Bók Szilvia igazgató: Köszönöm a lehetőséget. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Balassi
Báling Gimnázium írta meg a pályázatot, az érsekvadkerti Általános Iskolával közösen. Ez egy közel 60
milliós pályázat, amiben nagyon sok minden szerepel. Olyan képzési, tanulási formák lehetőségének a
biztosítása, amely nem az iskolapadban történik, hanem amely a Z-generáció számára abszolút alkalmas.
Az AHA élménnyel, az élményszerű tanuláson alapuló megismerést tartja fontosnak, és ennek a
kivitelezését is. A Balassi Bálint Gimnázium a legnagyobb iskola a városban is, illetve Nógrád megyének
is a legnagyobb gimnáziuma. Nagyon jó a beiskolázásunk, most évről-évre növekszik. A mai napon
kaptuk meg egyébként, hogy a következő évben is tudunk plusz egy osztállyal többet indítani.
Helyiségünk tehát elméletileg van arra, hogy a klasszikus órákat megtartsuk és a csoportbontásoknak is
eleget tudjunk tenni. A szabaduló szoba kialakítását a pályázat megírásakor – sajnos rendkívül rövid idő
állt rendelkezésünkre – eredetileg nyilván az iskola épületén belül gondoltuk, de látjuk azt, hogy egyre
szűkebb a terület. Másrészt vannak más pályázatok is, pl. egy nagyon nagy informatikai pályázatunk is
benyújtásra került, remélem ez is pozitív elbírálásban részesül. Tehát nagyon féltjük a termeinket, mert
ilyen jellegű bővítésekre is sor kerülhet. Jelenleg az egyik szolgálati lakásban Miichael Vincent Giordano,
az amerikai anyanyelvi tanárunk lakik. Nagy-nagy köszönet a Képviselő-testületnek, Balassagyarmat
Város Önkormányzatának, hogy erre lehetőséget biztosít, másképp egyébként nem is jönne amerikai
tanár ide Balassagyarmatra, ha a lakhatását nem tudnánk megoldani. Ez az ingatlanrész felújításra került,
amit nagyon köszönök. A másik szárny rendkívül leromlott állapotú, raktárnak használjuk. Azt gondoltuk,
hogy ez egy jó partneri együttműködés lenne olyan szempontból – a diákok nagy-nagy örömére, mivel
600 diák jár a gimnáziumba, egy falut tudnának megtölteni –, hogyha a pályázati pénzből ezt a szabaduló
szobát alkalmunk lenne egyfajta festéssel valamilyen formában nem felújítani, de javítani az állagán. A
fürdőszobát pl. nem használnánk, a két kisszobát, illetve a folyosót használnánk. Nagyon szerencsés
ennek a szolgálati lakásnak az elrendezése, mert több helyiségből áll.
Nem tudom, hogy a képviselő-testületi tagok voltak-e már szabaduló szobában. Többféle formában és
többféle témában, tematikában is működnek szabaduló szobák. A diákok igénye nagyon nagy erre, sokan
járnak Budapestre, illetve a szécsényit is meg szokták nézni. Mi magunk is küldjük a diákokat. Ennek az
elméleti kidolgozása már folyamatban van, közel fél éve dolgozunk rajta. Sokfelé gondolkodtunk, hogy
változtassunk, eredetileg egy nagyon picike térképszobát gondoltunk ennek a szabaduló szobának, de
abban nem lehet egy igényes, több témájú szabaduló szobát kialakítani, és mi jót szeretnénk létrehozni.
Egy 10 fős projektcsoport dolgozik ezen, különböző korcsoportokkal és különböző témával, tehát a
matematikát, az idegen nyelvet, a fizikát, mint mágikus fizika, vagy a Civitas Fortissima témakört is be
szeretnénk vinni ebbe a szabaduló szobába. Ez időközönként egyébként változna is, lennének nyilván fix
elemek is. Amit mi tudunk vállalni, az a festés és a berendezés megoldása. Ez természetesen nyilván
egyfajta állagjavítás is lenne. Ezért kérjük nagy tisztelettel, hogy ezt a szabaduló szobát itt, ebben a
szolgálati lakásban alakíthassuk ki.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A bizottsági üléseken merült fel ez a kérdés, és nem tudtunk
válaszolni rá, mert a kérelemből nem derült ki, hogy milyen jellegű átalakítási munkákat jelentene ez a két
helyiségen. Nyílászárók megszüntetése vagy nagyobb volumenű átalakítás, ami a későbbiekben
esetlegesen a lakás minőségben való használat lehetőségét korlátozza? Van-e ilyen átalakítási igény?
Fényes-Bók Szilvia igazgató: Mint mondtam, szerények a lehetőségeink, csak a falak festését jelentené.
Természetesen ezt az állagot tudjuk biztosítani a visszaadáskor is, mint amilyen most van. Reményeink
szerint talán egy picivel jobbat is. A linóleumot nem tudjuk kicserélni, a fürdőszobát, illetve a kiskonyhát
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nem tudjuk felújítani, én azt mondom, sajnos. A pályázati pénz a festést tudja támogatni. A nyílászárókkal
sem szeretnénk tenni semmit, kulcsot tennénk a zárba, és esetleg a zárakat cserélnénk ki.
Medvácz Lajos polgármester: Nekem csak egy észrevételem van. A Tankerület Igazgató Asszonya a
levelében "sikeres" pályázatról ír. Nem is igazán sérelmezem, inkább csak észrevételezem, hogy ez az
ingatlan az önkormányzat tulajdona. Pályázat benyújtásakor kellene a tulajdonost értesíteni arról, hogy ezt
az ingatlant szeretnék használni.
Az iskolának szolgálati lakás igénye is volt bent az önkormányzatnál. Az ingatlan felújítására próbáltunk
forrást találni, de elég jelentős összegről, több millió forintról van szó. A kérdésem az, hogy inkább
szolgálati lakásra vagy szabaduló szobára van szüksége az intézménynek?
Fényes-Bók Szilvia igazgató: Köszönöm a kérdést. Valószínűleg kommunikációs hiba történt ebben a
dologban. Amikor a pályázatot megírtuk, akkor az iskola épületén belül gondolkodtunk. A szabaduló
szoba kialakításához szakhatósági hozzájárulások is szükségesek, és a közelmúltbani lengyelországi
történések okán tovább gondolkodtunk, és ez lehetőségként merült fel. Mi ezt a lehetőséget kérdeztük
meg Önöktől. Nem szerettük volna tényhelyzet elé állítani az önkormányzatot, ezt mindenképpen
szeretném leszögezni. Ha lehetőségként felmerül és támogatják, akkor természetesen itt valósítjuk meg,
ha nem, akkor keresünk más alternatívát, hiszen meg kell valósítanunk, hogy a pályázat mind a
Gimnáziumnak, mind az érsekvadkerti Általános Iskolának is sikeresen záruljon. Ez mindkettőnk közös
érdeke. A második kérdésére Polgármester úr nagy tisztelettel azt válaszolom, hogy mindkettőre szükség
lenne. Tehát nagyon jó lenne a szabaduló szoba is, és nagyon jó lenne a szolgálati lakás is. De mivel
nagyon magas a felújítási összeg, úgy éreztük, hogy ez a lehetőség elvetődött. De most, hogy ezt a
lehetőséget felvetette, nagyon örülnénk ha a lakás felújítására sor kerülne. A szabaduló szobára néhány
százezer forintot nyerhetünk, nyilván ezt kell mérlegelni, Nyilván, hosszútávon vagy esetleg rövid időn
belül ha egy szolgálati lakás kialakítása megvalósulna, akkor természetesen annak nagyon-nagyon
örülnénk, hiszen pedagógus hiány van Balassagyarmaton. .
Csach Gábor alpolgármester: Hátha előrébb viszi a döntést, módosító javaslatot tennék, hogy a két
bizottság álláspontját közelítsük egymáshoz. Gyűrjük egymást már a KLIK-kel néhány hónapja a
költségtérítés használati megállapodás tárgyában a különböző intézmény-részegységek városi
hasznosítását illetően, ezért én azt javaslom, hogy a: "B" változat szerinti határozati javaslatot fogadjuk el,
azzal a módosítással, hogy a „ térítésmentesen” szó kerüljön ki belőle. Ezáltal megnyílik a lehetőség arra,
hogy az álláspontokat közelebb hozzuk az egyéb feladataink tekintetében. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Ha a „térítésmentesen” szó kikerül a határozati javaslatból, az
értelemszerűen valamiféle térítést jelent. Kérdésem, hogy ezt tudja-e vállalni az iskola? Vagy a
Tankerület?
Fényes-Bók Szilvia igazgató: Én nem vagyok pénzügyi szakember, elhivatott pedagógus vagyok, aki
szeretné ezt a szabaduló szobát valamilyen formában megvalósítani. Véleményem szerint, ha térítésben
gondolkodunk, meg kell jegyezni, hogy 200-300 eFt, amit mi most belefektetünk ebbe a lakásba.
Szerintem már ez is jelentős összeg. A kérdésre nem tudok válaszolni.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az Alpolgármester úr
módosító javaslatát, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott (Siket Béla képviselő úr nem volt jelen a szavazásnál).
A Polgármester szavazásra bocsátja a „B” változat szerinti határozati javaslatot a módosítással együtt,
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Deák F. út 17. fsz. 2. ajtószám alatti
lakás hasznosításáról
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló, balassagyarmati
1649/2 hrsz-ú, természetben 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17. fsz. 2. szám alatt található
földrészleten lévő 43 m2 alapterületű ingatlan 2 db helyiségének használatát szabaduló szoba
kialakítása céljából 2023. augusztus 31-ig engedélyezi a Balassagyarmati Tankerületi Központ
számára, a határozat mellékletét képező megállapodás tervezet szerint, azzal a feltétellel, hogy a
használati jogviszony megszűnését követően a Balassagyarmati Tankerületi Központ az ingatlant
eredeti rendeltetésének megfelelő állapotba tartozik visszaállítani.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

A Megállapodás, illetve a Tulajdonosi
hozzájárulás aláírására: 2019. május 15.
Medvácz Lajos polgármester

12.) Előterjesztés Lombos István képviselői indítványára
Előterjesztő: Lombos István önkormányzati képviselő
Medvácz Lajos polgármester: Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Elnök úrnak van egy javaslata,
én szívem szerint a javaslat nagy részével egyetértek, egy-két dolog kivételével. Az ülés előtt kiosztásra
került egy módosító javaslat, a két javaslat összedolgozása, én ezt tudom elfogadni.
Elnök úr javaslatának 1. pontja – én azt gondolom – teljesen egyértelmű és elfogadható számunkra. A 2.
ponttal is tudok azonosulni. A 3. ponttal én nem értek egyet, ezt nem támogatom. A 4. pont szintén
nagyon fontos gondolatokat tartalmaz, hogy ne támogassuk az illegális migrációt, pontosítással
elfogadható. Az 5. pont a magyar identitásról szintén nagyon fontos, kiegészíthetnénk a határon túli
magyarjainkkal.
Tisztelt Képviselő-testület! Tehát két javaslat van, Elnök úr javaslata, és egy módosító javaslat. Én több
ponton egyetértek Elnök úr javaslataival, csupán azok pontosítását javaslom a módosító javaslat szerint.
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr! Mielőtt az egyéni képviselői indítványra rátérnék,
szeretném megköszönni a városvezetésnek, hogy lehetővé tették, hogy ez az indítvány napirendre
kerüljön. Az indítvány apropója, hogy 15 éve tagja Magyarország az Európai Uniónak, és nem mellékesen
egy hónap múlva Európai Parlamenti választás következik. Úgy gondoltam, hogy van néhány olyan pont,
amelyben képviselőtársaimnak, nekem, mindenképpen színt kell vallani a város választópolgárai előtt,
mert tudjuk, hogy Magyarország megbecsült és értékes tagja az Európai Uniónak,
megkérdőjelezhetetlenül a békét és a fejlődést jelentő európai közösségben van a helye az országnak.
Elkötelezettségünket és tagságunkat azonban – én úgy érzem – jelentős veszély fenyegeti, és ezért
nekünk nyilatkozni kell arról, hogy a további uniós tagságunknak elkötelezettjei vagyunk-e. És miután én
itt 5 pontban a határozati javaslatban is megfogalmaztam azokat a kérdéseket, amelyekre szerintem
nekünk választ kell adni, itt Balassagyarmaton is, az a kérésem, hogy a Képviselő-testület az általam
beadott anyag határozati javaslatáról szavazzon. Az a határozati javaslat, amit az asztalon találtam
ideérkezésemkor, az legyen egy másik szavazás tárgya. Arról is nyíltan szavazhatunk és véleményt
mondhatunk. Én úgy gondolom, hogy mai világunkban ez az 5 pont, ami mindenképpen nagyon fontos az
országnak és a város szavazó polgárainak is, amikor urnához fognak járulni és a szavazatukat leadják az
Európai Parlamenti választásokon a listákra. Én ezt kérném, és még egyszer köszönöm a lehetőséget.
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr! Mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy nem
első alkalommal fordul elő, hogy határozati javaslatot nyújtunk be - én többször tettem ilyesmit – ahogyan
most Lombos képviselőtársam tette ezt. Az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód jegyében azt kérem a
jövőt illetően, hogyha mi beadunk egy határozati javaslatot időben és azt a képviselőtársaim otthon
szépen átnézik, aztán bejönnek és megbeszélik, hogy mit kell ezzel kezdeni, mi se a képviselő-testületi
ülés előtt kapjuk meg erre a választ. Ez az egyik. Ami pedig a konkrét pontokat illeti, Polgármester úr azt
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mondja, hogy az 1. pontban egyetértés van. Szerintem akkor lenne ebben egyetértés, ha a módosító
javaslatban nem került volna bele, hogy „Azt kívánjuk, ez mindaddig így maradjon, amíg Magyarország
érdekei ezt kívánják!”. Ez így nagyon ügyes. Van egy tippem arra, hogy ezt ki fogalmazta meg. Ez az
amíg szó eleve azt jelenti, hogyha Orbán Viktor miniszterelnök úrnak más a gondolata, másképp kel fel,
és mondjuk kivezeti az Európai Unióból Magyarországot, akkor ez megtörténhet. Szeretném a Tisztelt
Képviselőtársaim figyelmét felhívni arra, hogy nem amíg, hanem mindig! Magyarországnak alapvető
érdeke az, hogy az Európai Unióban maradjon. Ezt azért mondom, mert minden beruházási pénz, minden
támogatás, 100 Ft-ból 80, az Európai Unióból jön. Magyarország az Európai Unió nélkül halott. Kész.
Ennyi. A 2. pontban nagyjából egyetértünk. Egy megjegyzésem van: az, hogy a támogatáspolitika
területén is működjön ez a szociális támogatás, az rendben van. Csakhogy a támogatáspolitika azt is
jelenti, hogy azokat a pénzeket, amit támogatásként kapunk, azt ne a családnak osszuk szét, hanem
tényleg oda kerüljön, ami a célja, amihez kell. Ami a 3. pontot illeti: Polgármester úr azt mondja, hogy
Európai Ügyészség. Kérem szépen korrupciót Magyarországon nem lehet kivizsgálni. Nem lehet. Ezt
mindenki tudja. Addig, amíg Polt Péter ügyészsége van, addig korrupciót Magyarországon nem lehet
kivizsgálni. Ezt mondom én, és mondja mindenki, aki egy kicsit is érti a politikát, egy kicsit is otthon van a
gazdaságban, kicsit is benne van a magyarországi életben. Mosolyoghat ezen Alpolgármester úr, de ez
így van. Alpolgármester úr egy intelligens ember, tisztában van azzal, hogy én miről beszélek. És azzal is
tisztában van, hogy ebben igazam van. Az egy más kérdés, hogy Alpolgármester úr politikai
megközelítésből, konformista magatartásból ezzel nem ért egyet. Ha a korrupciót Magyarországon meg
akarjuk szüntetni, akkor ennek egyetlen egy feltétele van, az Európai Ügyészség. Csak kérdezem
tisztelettel a művészettörténész Alpolgármester urat, ha a 28 tagállamból 22 vagy 23 tagja az Európai
Ügyészségnek, Magyarország miért nem? A többi az hülye? Vagy elment a józan esze? Vagy éppen fel
akarja mondani a nemzeti identitást? Ne szórakozzunk már! El kell ezeken gondolkodni. Ezek teljesen
egyértelmű tények. Aztán itt van a következő pont, a bevándorlás, az illegális migráció ügye. Az illegális
migrációt senki nem akarja, mert nincs is. Mert megszűnt, már régen nincs. Meg nem is lesz. Van egy
elképzelés az ún. közös határőrizetről, ahol Magyarország érdekei megint csak érvényre vannak juttatva,
hiszen, ha közös határőrizet lesz, a magyar határnál történő megállítást közös határőrizettel teszik, de a
magyarok dominálnak. Tehát megint nincs sérülve a magyar érdek. A szavazati joggal kapcsolatban
nekem határozott álláspontom, hogy a szavazati jogot annak kell megadni, aki itt, ebben az országban él,
dolgozik, adózik, vállalja a döntéséért a felelősséget. De, ha már így van, akkor tartsuk be a jogállamisági
kérdéseket. Az nem megy Tisztelt Képviselő-testület, hogy nap, mint nap azt halljuk, hogy ukránokat
telepítenek be szavazásra, miket csinálnak itt velük, azért, mert a Fidesz-kormánynak ez az érdeke. Az
nem megy Tisztelt Képviselő-testület, hogy a külföldi magyarok levélben szavazhatnak, azok a magyar
állampolgárok pedig, akik kint vannak külföldön, azok nem. Azoknak el kell menni többszáz, akár ötszáz
vagy ezer kilométert is. Hát micsoda dolog ez! Ez egy gyalázatos dolog! Ilyen nem történhetne meg! És
ilyen nem is történik meg sehol Európában, kivétel Magyarország. Ne szórakozzunk már! Egy
Romániában élő kettős állampolgár a szavazatát elküldi levélben, senki nem tudja ellenőrizni – mert senkit
nem engednek hozzá –, azt ír, amit akar, odateszik, ahová akarják. Ez a szavazat egyenrangú annak a
magyar állampolgárnak a szavazatával, aki itt született és itt élt, elment dolgozni vagy tanulni mondjuk
Angliába, vagy Németországba, és ez az ember nem szavazhat levélben, mert erre nem kapja meg a
lehetőséget. Mert nyilván, nem a Fidesz-kormányt támogatja.
Összefoglalva azt akarom mondani, hogyha a Képviselő-testület elfogadja ezt a módosító határozati
javaslatot, akkor én azt minősíteni se tudom. Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester: Képviselő Úr! Kisebb településeken nem igazán a politikai szereplők
mondanak véleményt, hanem a helyi szereplők. Balassagyarmat város, itt már a politikai szereplők is
megjelennek, ami a választás eredménye. Van többség, van kisebbség, és a többség – ha úgy tetszik – a
politikai véleményét ráerőlteti a kisebbségre, aztán majd a választók eldöntik, hogy a többség véleménye
jó vagy nem jó. A szavazatukkal tudnak ezen a felálláson változtatni.
Itt Balassagyarmaton már megjelenik a pártpolitika. Én azt gondolom, hogy az ellenzéknek természetesen
vannak jogai, nemcsak jogai, hanem kötelességei is, hogy bizonyos dolgokban más véleményt
fogalmazzon meg, ami meg kell, hogy jelenjen, nagyon helyesen. Én úgy gondolom, hogy ennek itt a
testületi ülésen is meg kell nyilvánulni, meg is nyilvánult. Közöttünk politikai ellentétek vannak, ez nem
probléma. Ha ezen túllépünk, lehet magándolgokban meg is tudunk egyezni. Ha valamiben nem tudunk
megegyezni, ez nem sérti egyikünk személyiségét sem, inkább a politikai véleménynyilvánításunkat sérti.
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Mi úgy gondoljuk, ezzel a módosító javaslattal pontosítjuk a Képviselő úr által leírtakat. Azzal egyet is
értek, hogy Képviselő úr határozati javaslatának 1. pontja jobban fogalmaz talán. A módosító javaslat,
tartalmát tekintve, a 3. pont kivételével majdnem egyezik, igaz, más jellegű megfogalmazással. Akár
mondhatnám azt is, hogy politikai megfogalmazással. Azt hiszen nagyon fontos az a megfogalmazás,
amit leírtunk az utolsó mondatban, hogy saját meggyőződésük szerint a polgárok éljenek szavazati
jogukkal, akár ellenzéki, akár kormánypárti, menjen el szavazni, hiszen ez az ő érdekük, hiszen a pártokra
leadott voksok ezáltal hasznosulnak. Az ellenzék is azáltal tud pozícióba jutni, ha minél többen rájuk
szavaznak. Én ebből a pozícióból azt üzenem a választópolgároknak, hogy ez egy fontos szavazás,
mindenképpen menjenek el, és hitük, meggyőződésük szerint szavazzanak. Ez az egyik. A másik pedig,
hogy az Európai Unióban van a helyünk, ebben az ellenzék és közöttünk nincs vita. Ez egyértelmű. A
részletekben természetesen van vita, ezért született ez a módosító javaslat.
Lombos István: Csak szeretném előre bocsátani Képviselőtársaimnak és a közvéleménynek, hogy
nekem nincs fogadott prókátorom, azzal együtt, hogy Szedlák képviselő úr minden szavával egyetértek.
És nagy örömmel hallom Polgármester úr által elmondottakat is és teljes mértékben egyetértek, hiszen itt
nem ellenségek ülnek egymással szemben, hanem maximum ellenfelek. Én nem vitát, főleg nem politikai
vitát akartam generálni ezzel a beadvánnyal. Én azt szerettem volna, hogyha Képviselőtársaimmal együtt
ez a Képviselő-testület színt vall bizonyos kérdésekben, éppen ezért én úgy gondolom, hogy mindkét
határozati javaslatról szavazhatunk, mert gyakorlatilag nem biztos, hogy mindenben, de nagyrészt
egyetértettünk ebben. Én azt kérem, hogy az eredetileg beadott határozati javaslatról is, és ha úgy
gondolják Polgármester úrék, akkor az általuk benyújtott módosító javaslatról is szavazzunk. Majd eldönti
mindenki, melyik változatot támogatja.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Először arról kell szavazni, hogy a
módosító javaslatnak megfelelően módosítja-e a Képviselő-testület a határozati javaslatot, majd ha igen,
akkor magáról a módosító határozati javaslatról.
Lombos István: Tehát ez azt jelenti, hogy az önálló képviselői indítvány az semmis, ha ezt szavazzuk
meg előbb. Magyarul ez a határozati javaslat annullálja azt a határozati javaslatot, ami beadásra került.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Egy témában két határozati javaslatot nem tudunk elfogadni.
Van egy eredeti határozati javaslat, van hozzá egy módosító indítvány, ebben az esetben először a
módosító javaslatról kell szavazni.
Medvácz Lajos polgármester: Mivel érkezett egy módosító javaslat, arról szavazunk először.
Csach Gábor alpolgármester: Lombos István elnök úr egy politikai nyilatkozatot tett. Ne tekintsük ezt már
másképp. Nyilatkozata lényege, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk 15. évfordulója kapcsán
leszögezzük, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van. Mi azzal egészítettük ki, hogy a
balassagyarmati fejlesztések is ezt bizonyítják. 5 pontban leírta Elnök úr, hogy mi az, amit fontosnak tart e
kapcsán, mi tettünk egy módosító javaslatot, melyekkel együtt tudunk egyetérteni ezen 5 téma kapcsán.
Hát a konszenzus? A konszenzus az mégis csak konszenzus. Valaki felvet 5 témát, mi ezt az 5 témát a
saját politikai álláspontunk szerint megválaszoljuk. Egyértelműen kiderül ebből az 5 pontból – ahogy mi
módosítottuk –, hogy ugyanúgy ragaszkodunk az Európai Unióhoz, ugyanúgy ragaszkodunk a
munkabérek, az élelmiszerbiztonság és a támogatáspolitika területén is az esélyegyenlőséghez, erről szól
a 2. pont. A 3. pont szerint ugyanúgy ragaszkodunk a korrupció és a jogállamiság vizsgálatához. Nem
feltétlenül egyetlen garanciája ennek az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, hiszen talán nem
véletlen, hogy 6 ország a mai napig nem csatlakozott még az Európai Ügyészséghez, nemcsak
Magyarország. Ugyanúgy benne van szó szerint az illegális migráció kapcsán a közös álláspontunk, és
ugyanúgy benne van a magyar nemzeti identitás európai képviselete. Persze, hogy vita van közöttünk,
hogy egyébként az, akinek állandó lakhelye van Magyarországon, és egyéni körzetben és önkormányzati
választáson is szavaz, talán szigorúbb szavazati jogot érdemel, mint az, aki a nemzeti identitásunk
kapcsán csak listás szavazatot nyújthat be. Kétszáz képviselőből egyetlen egy mandátum sorsát döntik el
a határon túli magyarok. Igen, ez egy politikai vita. De a lényegben egyetértünk a nemzeti identitással. És
felhívjuk a figyelmét minden városi polgárnak – ami nem volt benne Elnök úr javaslatában –, hogy menjen

18

el és éljen a lelkiismerete szerinti szavazással. Mit nem lehet ezen elfogadni?
Lombos István: Nem tudok vitatkozni Alpolgármester úrral, mert ezt a módosító javaslatot akár el is
lehetne fogadni. Az, hogy az énáltalam benyújtott határozati javaslatban van más, olyan általam priorizált
megfogalmazás, ami nem elfogadható más képviselőtársam számára, én ezt be tudom látni. Én nem erről
beszélek. Én csak arról beszélek, hogy így lehet kioltani egy egyéni képviselői indítványt, hogy egy
módosítást benyújtok, innentől kezdve nyilván lehetetlenné válik annak az érvényesítése. Én ezt
tudomásul veszem, addig, amíg az ellenzék kisebbségben van, ezzel együtt kell élni.
Szedlák Sándor: Alpolgármester úr szépen megfogalmazta ezeket a dolgokat. Csak egy probléma van
ezzel, hogy tartalmi kérdésekben nem értünk egyet. Következésképpen, hogyha tartalmi kérdésekben
nem értünk egyet, akkor ezt a határozati javaslatot, amit módosításként adtak be, ezt így nem lehet
elfogadni.
Medvácz Lajos polgármester: Ha politikailag vizsgáljuk ezt a dolgot, akkor mondhattuk volna azt is, hogy
benyújtott egy egyéni képviselő egy indítványt, köszönjük szépen, nem értünk egyet vele, leszavazzuk.
De nem ezt tettük. Azt mondtuk, hogy tartalmát tekintve nagyrészt egyetértünk vele, viszont kiegészítettük
mi is a saját elképzeléseinkkel, hogy együtt, egy teljesebb képet adva fogadjuk el ezt a határozati
javaslatot. Természetesen van benne olyan, amit nem fogadunk el, és van benne olyan, amit
megerősítünk. Hiszen ez a módosítás lényege, nem elutasítjuk kapásból, hanem kiegészítjük. Hogy ez az
ellenzék számára elfogadható vagy nem, azt én nem tudom. Ez igazából politikai vita, ami nem baj.
Pontosan ez a munkánk lényege, hogy vitatkozunk, sőt, az a jó, hogy vitatkozhatunk erről.
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9
igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
„Egységben az európai Magyarországért” címmel
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatot fogalmazza meg
Magyarország Európai Uniós csatlakozásának tizenötödik évfordulóján:
Hazánk idén ünnepli az európai közösséghez történt csatlakozásának tizenötödik évfordulóját.
Magyarország ma egyértelműen megbecsülendő és értékes tagja az Európai Uniónak. Hazánk helye
megkérdőjelezhetetlenül a békét és fejlődést jelentő európai közösségben van, erről nemcsak
Alaptörvényünk rendelkezik, de a csatlakozásunk óta eltelt másfél évtized gyarapodása, eredményei és
fejlesztései Balassagyarmaton is egyértelműen igazolják. Teljes jogú európai polgárokként közös
felelősségünk, hogy szavazatunkkal is befolyásoljuk az Európai Unió jövőjét, mert Magyarország jóléte
csak egy erős és biztonságos Európai Unióban garantálható.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselőiként jelen határozatban kívánjuk megerősíteni, hogy
közösségünk elkötelezett az európai értékek, a zsidó-keresztény kulturális örökség és azok határozott
védelme mellett. Kinyilvánítjuk, hogy az alábbi pontokban egyetértünk és azokat városunk érdekében
közösen képviseljük:
1.) Magyarország helye az Európai Unióban van. Azt kívánjuk, ez mindaddig így maradjon, amíg
Magyarország érdekei ezt kívánják!
2.) Támogatjuk az egysebességes Európát, ragaszkodunk az esélyegyenlőséghez a munkabérek, az
élelmiszerbztonság és a támogatáspolitika területén is!
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3.) Ellene vagyunk a kettős mércének az Európai Unióban, követeljük az alapszerződések szelleme
szerint a jogállamiság, a korrupció minden államra vonatkozó, elfogultságmentes vizsgálatát és a
nemzeti szuverenitás garantálását!
4.) Nem támogatjuk az illegális migrációt, követeljük, hogy továbbra is minden a bevándorlás politikát
érintő döntés nemzeti hatáskörben maradjon!
5.) Védjük és erősítjük a magyar nemzeti identitás európai képviseletét, a határon túl élő magyarok
szavazati jogának gyakorlását védő alkotmányos garanciákat!
Mindezen gondolatok mentén arra kérjük Balassagyarmat polgárait, hogy a 2019. május 26-i Európai
Parlamenti választásokon saját meggyőződésük szerint éljenek szavazati jogukkal!
13.) Előterjesztés a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés
egybefoglalásának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott (Orosz Bernadett és Huszár Péter
képviselők nem voltak jelen a szavazásnál).
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés
egybefoglalásának elfogadásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező
szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – elfogadja a Balassagyarmati Regionális
Szennyvíztisztító Rendszerre a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötött üzemeltetési
szerződésének egybefoglalását .
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2019. május 15.
14.) Előterjesztés alapítványok, közalapítványok támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Lombos István: Ebben nincsenek benne a nagyrendezvények, amelyeket a Kulturális Bizottság szokott
az ő keretéből finanszírozni. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy ezekre a rendezvényekre találja
meg a forrást az önkormányzat a költségvetésében. Javasoltuk továbbá, hogy a 2020. évi
költségvetésében pedig már külön előirányzatot biztosítson ezekre a rendezvényekre. Így ezek a
rendezvények már nem terhelik a Kulturális Bizottság által szétosztható keretet.
Zolnyánszki Zsolt: Igen, így történt, a Pénzügyi Bizottság ülésén volt egy ilyen javaslat, amit egyébként
már megelőzött a Kulturális Bizottság, hiszen ott vetődött fel ez a téma, ami egyébként már nem újkeletű,
ezzel már évek óta foglalkozott a Kulturális Bizottság. Vannak olyan események, szervezetek,
rendezvények, amik a város életében olyan identitás erősítő vagy növelő szerepet töltenek be, amit
minden gyarmati magáénak érez, sőt ezeket az eseményeket gyakorlatilag Balassagyarmat nevével
egyenrangúnak gondolunk. Mi lenne, ha ezeket kiemelnénk a kulturális keretből, a pályázati rendszerből,
és „balassagyarmatikum” lenne a nevük, a hungarikummal azonos módon, hogy mégse szanaszét
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tördelve legyen ez kezelve. Legyen egy alap, amelyből mi látjuk, hogy mik az értékeink, illetve ezek a
szervezetek, rendezvények is lássák azt, hogy a város kiemelten kezeli őket. Én azt javaslom, és a
Kulturális Bizottság ülésén merült fel az, hogyha most nem is tudunk mindegyikkel foglalkozni – fel lehetne
sorolni most is 4-5-6-7-8 ilyen kiemelt történetet –, de mivel volt beadott pályázati anyag, ezért ezt a kettőt
emeljük ki, és ezzel alapot teremtünk arra, hogy a jövőben gondolkodjunk egy ilyen „balassagyarmatikum”
címsorban a költségvetésünkben.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: És hogy teljes legyen a kép, hogy mindenki le tudja kontrollálni,
hogy ez valójában így történt, amit most osztottunk ki anyagot, a 2019 évi költségvetés módosításáról,
ebben az anyagban található, hogy a Palóc Triatlonra a költségvetés keretén belül 600 eFt-ot irányoztunk
elő, illetve a Balassagyarmat Barátainak Találkozójára 450 eFt-ot szerepeltetünk a költségvetésben. Azért
mondom ezt így, mert a beadott pályázatok elbírálása így kerek. Részben itt jelentkezik a bizottsági
hatáskörben meghozott döntés, részben a bizottsági javaslatban, ami most ide került a Képviselő-testület
elé, részben pedig a költségvetés módosításban ez a két tétel, amit indítványozott a két bizottság.
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
87/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a 2019. évi kulturális és sporttámogatásokra biztosított összeg terhére történő
alapítványi támogatások meghatározásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2019. (III. 03.) önkormányzati rendelet
7. §. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a Kulturális Bizottság – javaslata alapján a
Kulturális Pályázatra, valamint a sportrendezvények és a kiemelt sportolók 2019. évi támogatására kiírt
pályázatokra támogatási igényt benyújtott alapítványokat, közalapítványokat a határozati javaslat
melléklete szerint támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott alapítványokkal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2019. május 15.
a szerződések megkötése tekintetében 2019. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: A bizottságok azért nem javasolták a sportegyesület támogatását, mert az
egyesület nem számolt el teljeskörűen a 2018. évi támogatásokkal.
Zolnyánszki Zsolt: A Kulturális Bizottság ülésén ez aggályként merült fel. Én példaként hoztam fel,
hogyha egy bármilyen szervezet pályázik egy xy szervezethez pénzért, de még van tartozása, akkor azt
úgy elhajtják onnan, ami annak a rendje. Még ha jelen esetben egy hitelről vagy egy támogatásról van is
szó. Lehet, hogy jogi vonatkozása ennek nincs, de annál inkább erkölcsi. Tehát amíg van tartozásom,
addig nem kérek pénzt. Ez jelentkezett a szavazatokban is. Köszönöm.
Lombos István: Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor látjuk, hogy a Kábel SE mindig teljesítette a
feladatait és a kötelezettségeit az önkormányzat felé. Ráadásul ezek a pénzügyi tranzakciók mindig az
önkormányzat számára voltak hasznosak és bevételt jelentettek. Most nem számoltak el, ez igaz. Nem
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szeretném, ha nem lennénk ebben konzekvensek. Ha 16 millió Ft bérleti díjat befizet az egyesület, és
visszakap támogatásként 14 millió Ft-ot, akkor 2 millió Ft itt marad. De nincs ezzel semmi probléma, ez
megoldás mindkét félnek, ez így korrekt. De ha azt nézzük, hogy mik az értékeink: NBI-es kézilabda
csapatról van szó, amilyen az országban összesen 14 van.
Egyetértek egyébként Zolnyánszki elnök úrral, de ez most itt nem erről szól.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Csak a pontosítás kedvéért mondom: valóban a támogatási
rendeletünk előírja, hogy abban az esetben, ha valamely támogatott szervezet nem számol el határidőre a
támogatási összeggel, azzal kizárja magát a következő évi támogatás lehetőségéből, illetve vissza kell
fizetnie a támogatást, amit az önkormányzattól kapott. Ebben az esetben azonban nem támogatásról
beszélünk, ez egy kölcsön volt, amit a működési problémák finanszírozása érdekében biztosított az
önkormányzat a sportegyesületnek. Nyilvánvalóan, ha késedelmesen teljesítik, akkor késedelmi
kamatokkal kell a kölcsönt visszafizetni. De nem tekinthetjük úgy, mintha támogatási pénzzel nem számolt
volna el, illetőleg éppen az a hivatkozásuk, hogy abban az esetben tudnák a kölcsönt mielőbb
visszafizetni, ha támogatást kapnának a működésükhöz. Köszönöm.
Zolnyánszki Zsolt: Köszönöm a szót. Ezért is mondtam azt a mondatot – amin ezek szerint mindenki
átugrott –, hogy ez nem jogi, hanem erkölcsi probléma az egyesület részéről.
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót. Mindenki tudja, hogy mi a véleményem a „TAHO”-ról, de most azt
javaslom, hogy szavazzuk meg ezt a támogatást, mert ha nem szavazzuk meg, az az egyesület létét
veszélyezteti. Magyarán, ha nem kapja meg ezt az összeget, a működéssel kapcsolatban olyan
problémák merülhetnek fel, ami az egyesület létét veszélyezteti. Én csak a város érdekeit nézem ebben a
tekintetben. Köszönöm szépen.
Medvácz Lajos polgármester: Én egyetértek a határozati javaslat elfogadásával, de ezúton is kérem az
Egyesületet, hogy rendezzék le ezen dolgaikat. Egyetértek Lombos elnök úrral és Szedlák képviselő úrral,
hogy ez egy olyan egyesület, amit támogatni kell, de talán nem így kellene intézni ezt.
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Kábel Sportegyesület támogatásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Balassagyarmati Kábel
Sportegyesület részére 2019. évben egyszeri 6.000.000.- azaz Hatmillió forintos működési
támogatást nyújt.
2.) A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint a
támogatott egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést és az egyéb szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2019. május 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
16.) Előterjesztés a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó
önerő biztosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
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Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó önerő
biztosításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete A balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda
fejlesztése című, a TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00027 azonosító számú projekt megvalósításához
bruttó 38.425.994,- Ft önerőt biztosít az alábbi tartalommal:
• A projekt címe: testülete A balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése
• A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 2660 Balassagyarmat,
Móricz Zsigmond utca 2-4. hrsz.: 898.
• A felhívás száma: TOP-1.4.1-15
• A projekt összes költsége: 289.421.483 Ft
• A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 250.995.489 Ft
• A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrásai:
bruttó 38.425.994,- Ft, saját forrás
• A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 250.995.489 Ft
2.) Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
17.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Szondi u. 13. fsz. 4. ajtószám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Városüzemeltetési, az
Ifjúsági és Családügyi, illetve a Pénzügyi Bizottság. A Városüzemeltetési és az Ifjúsági és Családügyi
Bizottság a „B” változat szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja, a következő módosításokkal: A
szerződés megkötését csak 2019. július 31. napjáig javasolják azzal, hogy az 1. pont „a” változat szerinti
elmaradt felújítási munkálatokat 2019. július 31. napjáig elvégzik. Javasolják továbbá, hogy ezen
munkálatok nem teljesítése esetén 2019. augusztus 31. napjáig kelljen a lakást birtokba adni a bérbeadó
önkormányzatnak.
Kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatosan? Nincs. Én először a bizottságok módosító javaslatát
teszem fel szavazásra.
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a bizottságok módosító javaslatát, melyet a
Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a „B” változat szerinti határozati javaslatot a módosítással együtt,
melyet a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
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a Balassagyarmat, Szondi út 13. fsz. 4. ajtószám alatti
lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Szondi út 13.
fsz. 4. ajtószám alatti 48 m2 alapterületű, egy szobás komfortos komfortfokozatú lakásra az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.)
rendeletben megjelölt jogkörében eljárva 2019. május 1. napjától 2019. július 31. napjáig –
szociális elvű lakbért megfizetése mellett - lakásbérleti szerződést köt Mága Gabriella (szül.
név: szül.: an.: ) és Mága Mátyás (szül.: .; an: ) bérlőkkel, azzal a feltétellel, hogy az elmaradt
felújítási munkálatokat
(kémény átépíttetése, szükséges engedélyekkel; hagyományos
fűtőberendezések beépítése; fürdőszoba oldalfal csempézése; alsó-felső konyhabútor közötti terület
csempézése; konyha járólapozása; nyílászárók mázolása; bejárati ajtók cseréje) is elvégzik 2019.
július 31. napjáig.
2.) További feltétele a bérleti szerződés megkötésének, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatásra, mint
kötelező közszolgáltatásra a szerződést megkötik, ennek megtörténtét az önkormányzat számára a
szerződés bemutatásával 2019. május 31. napjáig igazolják.
3.) A lakás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek a bérlőket terhelik.
4.) Nem teljesítés esetén 2019. augusztus 31. napjáig a lakás birtokba adása a bérbeadó önkormányzat
részére.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és az
előírt munkák elvégzésének ellenőrzésére.
6.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felújítási munkák végrehajtásának ellenőrzésére.
Határidő:
Felelős:

a szerződés megkötésére: 2019. május 31.
Medvácz Lajos polgármester
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

18.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú
kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Kft fejlesztési

Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr. Természetesen az előterjesztést meg fogom
szavazni, mert a technológiai fejlesztés egy fontos dolog. Ugyanakkor szeretném egy jelenségre felhívni a
Tisztelt Képviselő-testület figyelmét. Másfél hete voltam bent az Ipoly Televíziónál és a Kábeltelevíziónál,
szerettem volna egy, a DK által meghirdetett fórumra hirdetést feladni. Azt a választ kaptam, hogy nem
lehet. A költségvetés tárgyalásánál, bármely cég beszámolójánál arról beszélünk, hogy mennyire fontosak
a bevételek. Eddig lehetett, és sok pénzt ott is hagytunk, most érdekes módon nem lehet. Persze én
tudom a választ, hogy miért nem lehet, de ezt nem tudom bizonyítani, tehát erről nem is tudok érdemben
nyilatkozni. Mindenki tudja, hogy miről szól itt a történet. Nem tudom, hogy ezt, hogy gondolja a
városvezetés, hogy ez meddig mehet így, a jövőt illetően ez hogy fog alakulni. Nem tudom, hogy ez
hogyan összeegyeztethető a jogállamisággal, az esélyegyenlőséggel. Én csak arra szeretném felhívni a
Képviselő-testület és a városlakók figyelmét, hogy itt ilyen irányítási rendszer van. Ebben kell nekünk
dolgozni, minden nap részt venni. Számomra ez nem követhető és nem is elfogadható. Még egyszer
mondom, természetesen az előterjesztést meg fogom szavazni.
Csach Gábor alpolgármester: A választási eljárásról szóló törvényről, a reklámtörvényről szóló
jogszabályok változása miatt – ez egyébként 2016-ban vagy 2017-ben volt, már nem emlékszem
pontosan –, minden kereskedelmi médiumnak nyilatkoznia kell a választások előtt talán 2 hónappal, hogy
fogad-e be politikai reklámot, és azt milyen rendben, milyen költséggel, milyen áron, és milyen
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lehetőségeket biztosít egyébként üzleti alapon a pártoknak, vagy nem. A helyi médiumok – mindegyik, az
újság is –, mivel ezzel sokkal több vesződség van és egyébként sok jogi probléma is adódhat belőle, úgy
döntöttek, nem vállalnak semmilyen politikai hirdetést. Ennek ilyen egyszerű oka van, hogy a jogszabály
változások okán a kereskedelmi médiumok erről döntést hozhatnak. Ilyen döntést hoztak. Természetesen
kampány időszakon belül. Kampány időszakon kívül olyan hirdetést jelentet meg, amilyet akar. Tehát
április 6-tól nem tud feladni semmilyen politikai hirdetést feladni, semmilyen politikai párt.
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
91/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú Kft.
fejlesztési kérelmének elbírálásáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Kommunikációs
Nonprofit Közhasznú Kft. (Cégjegyzékszám: 12 09 006305; székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
út 50.) fejlesztési kérelmét akként támogatja, hogy a határozat mellékletét képező árajánlatban
megjelölt műszaki eszközöket maximum bruttó 4.000.000,- Ft azaz: Négymillió forint erejéig a 2019.
évi költségvetése terhére beszerzi és azokat a Gyarmati Média Kommunikációs Nonprofit Közhasznú
Kft. használatába adja.
2.) A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Medvácz Lajos polgármester
Házy Attila ügyvezető

19.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019.
jóváhagyásáról szóló 233/2018.(XII.20.) határozat módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

évi

felújítási

tervének

Lombos István: Természetesen a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy önkormányzati lakások
felújítására, ha plusz pénz kell, akkor rám bármikor lehet számítani, ez teljesen nyilvánvaló.
Amit én most mondani akarok, nem kapcsolódik szorosan a napirendhez. Itt mondanék köszönetet a
városvezetésnek azért, hogy az OTP előtti járda kijavítása érdekében ma a városvezetés és az OTP
vezetése között olyan megbeszélésen vagyunk túl, amely olyan megoldást hozott, amely valamennyiünk
számára nagyon megnyugtató. Én az ott lakók nevében szeretnék köszönetet mondani a
városvezetésnek, mert ez egy nagyon régen húzódó ügy. 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
92/2019.(IV.25.) h a t á r o z a t a
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2019. évi felújítási tervének jóváhagyásáról szóló
233/2018.(XII.20.) határozat módosításáról
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
2019. évi felújítási terv jóváhagyásáról szóló 233/2018. (XII.20.) határozatát módosítva a 2019. évi
önkormányzati ingatlanfelújítási tervet az alábbiakban rögzített sorrend szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Temető út 27. ingatlan részleges felújítása
Szent Imre u. 1/A TT. 2. fürdőszoba felújítása
Zichy u. 7. fsz 1. – fsz 2. külső nyílászárók cseréje és a falazat javítása
Rákóczi fejedelem út 18/C. belső falfelületek javítása
Rákóczi fejedelem út 57. épület teljes homlokzat és tető részleges felújítása
Baltik Frigyes u. 8. kapu nagyjavítása
Madách liget 14/1, IV/3. lakás külső nyílászárók cseréje
Gázkonvektoros ingatlanok gáz bekötőcsövek cseréje
Rozmaring u. 11. tetőfelújítása
Dózsa Gy. út 39. fsz. 3. lakás fürdőszoba átalakítása
Rákóczi fejedelem út 31. tetőfelújítása
Patvarci u. 1. szennyvízvezeték javítása

2.) Az 1. pontban felsorolt ingatlanok felújítására a Képviselő testület további bruttó 7.000.000.- Ft- ot
csoportosít át a lakáskarbantartás előirányzat terhére. A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a megállapított összeg 2019. évi költségvetési rendeleten való átvezetéséről.
Határidő a kivitelezések befejezésére: 2018. október 31.
Felelős:
Medvácz Lajos polgármester
20.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(III.03.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Szikora Péter osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést. A módosítás alapvetően 4 fő területet érint. Az
egyik, az ingatlanfelújítások. Itt két tétel van, ez a 7 milliós, amiről az előzőekben döntött a Képviselőtestület, illetve korábban, még márciusban döntött, hogy az SZTK szennyvízrendszerének a felújítására is
1.200.000.- Ft-os összeget különít el. Erre azért volt szükség, mert ott előzőleg volt egy döntés, hogy a
melegvíz-, illetve a hidegvízrendszert fel kell újítani, de amikor a munkák elkezdődtek, kiderült, hogy a
szennyvízrendszerrel is problémák vannak. Ha már hozzányúlunk az ingatlanhoz, akkor célszerű ezt
egyben megoldani.
A másik nagyobb terület: a Városüzemeltetési Kft-vel volt egy tárgyalásunk, amikor a feladatokat, illetve a
különböző szerződéseinket áttekintettük. Volt egy 2018-as szerződés, amiben 1 millió Ft-ot biztosítottunk
gépkocsi felújításra. Egyrészt ez kerül átvezetésre, illetve van egy tevékenysége a Kft-nek, társasházak
fűtését végzi – gyakorlatilag önkormányzati feladatot lát el szolgáltatás keretében – ehhez kapcsolódóan 3
millió Ft-os nagyságrendű összeg.
A harmadik terület a nagyrendezvények: van a Palóc Triatlon 600 eFt-tal, illetve a Balassagyarmat
Barátainak Találkozója, 450 eFt-tal. Ez utóbbi közvetlenül a Könyvtár költségvetésébe kerülne, mivel
gyakorlatilag ő a rendezvénygazda.
Ahogyan Zolnyánszki Zsolt elnök úr kérte, a „balassagyarmatikum” rendezvény-támogatás jelenleg
bekerült a 2019. évi költségvetésbe is, egyelőre csak a Palóc Triatlont tartalmazza. Nyilván el kell
gondolkodni azon milyen tartalommal lehetne ezt jövőre, vagy még az idén feltölteni.
A negyedik nagyobb terület az eszközbeszerzés. Az önkormányzat költségvetése 25 millió Ft
eszközbeszerzési keretet tartalmaz. Ebből kerül átcsoportosításra a 4 millió Ft a Gyarmati Média Nonprofit
Kft-nek a HD minőségű adás biztosításához szükséges berendezés beszerzésére. Érkezett továbbá egy
igény a GAMESZ részéről, traktor beszerzésére 8 millió Ft kerül elkülönítésre.
Összességében az Önkormányzat költségvetésében ezek a változások többletet nem jelentenek,
átcsoportosításokról van szó, illetve a tartalék keretből kerülne egy rész feloldásra. A költségvetés
főösszegei nem változnak.
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Medvácz Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2019.(IV.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(III.3.) rendelete módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
21.) Egyebek
Medvácz Lajos polgármester: Megadom a szót Szedlák Sándor képviselő úrnak. Kérem, tegye fel
kérdését.
Szedlák Sándor: Alpolgármester úrral néhány héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy milyen lehetőségeik
vannak a pártoknak a városban politikai hirdetések kihelyezésére. Azt mondta Alpolgármester úr, hogy
csak a hivatalosan kihelyezett táblákra lehet ezeket a hirdetéseket elhelyezni. Az önkormányzatnak nincs
tulajdonában villanypózna, vagy bármi, amire mi ezeket a tacepaokat ki tudnánk helyezni. Aztán
megdöbbenve tapasztaltam, hogy a város központi részén, rengeteg helyen, a helyi buszmegállókban,
különböző póznákon, megjelent a Mi Hazánk Mozgalom hirdetése. Én akkor felhívtam Alpolgármester.
urat, pontosan április 15-én 10 óra 50 perckor, hogy legyen szíves intézkedni. Itt most két kérdésem is
lesz, és majd megismerve Alpolgármester úr válaszát, véleményt is szeretnék mondani. Először is az a
kérdésem, hogy van-e tudomása olyan különengedélyről, hogy valaki ezt megteheti? Mert ha igen, miért
nem vagyunk mi erről tájékoztatva? Ha pedig nincs, magyarán ez tilos, akkor mit gondol erről
Alpolgármester úr? Megvárom a választ, aztán annak a függvényében szeretnék majd véleményt
mondani. Köszönöm.
Csach Gábor alpolgármester: Nagyon nehéz eldönteni, hogy ez mennyiben kapcsolódik az
alpolgármesteri feladatokhoz. Ha ülés vezető elnök lennék, azt mondanám, hogy ez nem tartozik az én
feladataim közé, de „választási izgalom” van, úgyhogy elmondom a véleményemet. A választás rendje
elleni bármilyen vétkek vagy szabálytalanságok tekintetében egyrészt a tulajdonosok, másrészt a helyi
választási bizottság, illetőleg a területileg illetékes választási bizottság dönt. A választási bizottság a
panaszokat elbírálja, adott esetben dönt a szankcionálásról, a plakátok leszedéséről, illetve a
villanyoszlopok tulajdonosa a bírságolásokról. De Tisztelt Képviselő úr, én nem vagyok választási
bizottság, ráadásul pártelnök vagyok, nem hiszem, hogy nekem kellene intézkedni ebben az ügyben, még
a DK helyi elnökének kérésére sem. Ha valóban ezek megalapozott szabálysértések, akkor panaszt kell
tenni a választási bizottságnál és az döntést fog hozni. Egyébként egyezik a véleményünk. Nagyon
visszataszítónak és felháborítónak tartok én is minden olyan, választásokkor kihelyezett plakátot, amelyik
olyan helyen van, ahol nem szabadna lennie. Engem a Kétfarkú Kutyapárt matricái épp úgy zavarnak,
mint a Jobbiknak a matricái, vagy az illegálisan felhelyezett plakátok. De nekem nem feladatom, és nincs
jogom e tekintetben intézkedni. Az, aki ilyen szabálysértést vélelmez, az a megfelelő utakon a panaszt
bejelentheti. Jegyző asszony meg tudja mondani, hogy pontosan mi ennek a jogszabályi háttere.
Huszár Péter: Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A reklámtörvény egyébként
szabályozza a város belterületén, hogy milyen lehetőség van plakátkihelyezésre. Egyébként a
villanyoszlopok tekintetében kimondottan az ÉMÁSZ adhat engedélyt arra, hogy oda ráragaszthasson
bárki is plakátot. De több esetben volt rá példa, hogy vagy büntetésre vagy felszólításra le kellett szedetni,
mert nincsenek tisztában azzal, hogy Balassagyarmaton nem lehet mindent össze-vissza ragasztgatni,
mert rontja a városképet. És ahol találunk telefonos elérhetőséget, akár még szankciót is lehet alkalmazni
az ilyen illegális ragasztókkal szemben. Ez nemcsak a politikai hirdetésekre vonatkozik, hanem teljesen
más jellegű, egyéb rendezvényekre is. Köszönöm.
Szedlák Sándor: Alpolgármester Úr! Én, mint állampolgár hívtam fel Balassagyarmat Város
Alpolgármesterét. Nem, mint a DK elnöke, nem mint a DK megbízottja, és nem úgy kértem Önt, mint a
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Fidesz városi „főatyaúristenét”. Szóval a helyzet az, hogy Alpolgármester úr tudja, hogy igazam van.
Mindig tudja, hogy igazam van. A többi kollégáknak fogalmuk sincs, hogy miről beszélek. Szóval, van itt
egy törvény. A törvény azt írja elő, amit Alpolgármester úr nagyon jól tud, hogy ez tilos. A Fidesz-frakció
által beterjesztett Fidesz-kormány által elfogadott törvényről van szó, most azt nem minősítem, hogy
milyen. Ez tilos, és 150.000.- Ft/plakát, még egyszer mondom a gyengébbek kedvéért, 150.000.- Ft/plakát
a bírság. És ha ezt Szedlák Sándor csinálja meg Balassagyarmaton, akkor nekem már ott lenne a másfélkét millió forintos bírság behajtási határozattal. Tisztelt Alpolgármester Úr, ez a helyzet. De mivel ezt ők
csinálták, ezzel nem kell foglalkozni, mert azt is tudjuk, hogy miért. Alpolgármester Úr! Én tettem egy
bejelentést, mint állampolgár, amire Alpolgármester úr így válaszolt. Ezzel szegénységi bizonyítványt
állított ki magáról Alpolgármester úr, és ha így közelítem meg a kérdést – és ezen lehet mosolyogni –
Alpolgármester úr a saját törvényét nem tartja be.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Csak a pontosítás kedvéért, valóban különbséget kell tenni
választási plakátok, választási reklám és nem választáshoz kapcsolódó plakátok között, eltérő
jogszabályok vonatkoznak rá, bizonyos értelemben szigorúbbak választás tekintetében. Az kétségtelen
tény, amit Alpolgármester úr mondott, ha választási plakátokkal kapcsolatban észlelnek rendellenességet,
azt a TVB-hez kell bejelenteni, neki van hatásköre, jogosultsága, hogy megvizsgálja a bejelentést, hogy
tényleg, valóban jogszabálysértő módon került-e ki az a plakát, és neki van jogosultsága arra is, hogy
szankciót alkalmazzon ezzel kapcsolatban. A Közös Önkormányzati Hivatal majd a választásokat
követően, meghatározott jogszabályi határidő elteltével azt fogja megvizsgálni, hogy mindenki
eltávolította-e plakátokat, amiket kihelyeztek. Ha ezt nem tették meg, akkor nyilván erre vonatkozóan
intézkedik. Ha bármilyen jogsértést észlel Képviselő úr, akkor nyugodtan jelezze azt felém, mint a
Választási Iroda Vezetője felé, és én továbbítani fogom azt a választási bizottsághoz.
Képviselő úr problémáját nem értem igazán, illetve ha akarom értem, ha akarom, nem értem, mert az én
tapasztalatom az, hogy amit kihelyeztünk egyébként számos reklámfelületet, direkt erre a célra, azon egyegy plakát található jelen pillanatban csak. Tehát nagyon sok az üres felület. Nem biztos, hogy az oszlop
az jobb hely, hiszen direkt e célra helyeztünk ki választási plakát felületeket.
Ha jelzi ezt a problémát Képviselő úr, akkor a választási bizottság ezt nyilván meg fogja vizsgálni.
Köszönöm.
Medvácz Lajos polgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a testületi tagoknak az aktív
részvételt, a munkát, elköszön a Városi Televízió nézőitől és 17.30 órakor az ülést bezárja.
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