Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október
napján 09.00 órától tartott rendkívüli üléséről.

hó 31.

JELEN VANNAK: Csach Gábor polgármester, Huszár Péter alpolgármester, Bárányné Dr. Balázs
Mária, Dr. Szabó Géza, Frankó Viktória, Gyenes Szilárd, Győri János, Hajnal
Sándor Mátyás, Lombos István, Münzberg Gusztáv, Reznicsek Ferencné és
Szedlák Sándor képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Szikora Péter osztályvezető

Csach Gábor polgármester köszönti a megjelenteket és a Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes (12 képviselőből 12 jelen van) és megnyitja azt.
Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés összehívását két döntés meghozatala indokolta. Az egyik a
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tag
delegálással, a másik az esély otthon lakhatási pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalával
kapcsolatos.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek kérése, egyebek napirendre vonatkozó
javaslata.
Gyenes Szilárd: Kérésem lenne. Az SZMSZ szövegezése a rendkívüli ülést két részre bontja. Az első
részhez tartozik az, amihez a kérésem kapcsolódik, nevezetesen, hogy legalább e-mail formájában az
ülést megelőző napon kapjuk meg az előterjesztéseket.
Csach Gábor polgármester: Rendben. A kéréssel kapcsolatban viszont arra kérem
Képviselőtársaimat, hogy gondolják át, hogy az előterjesztéseket milyen formában szeretnék
megkapni. Nyilatkozzanak majd arról, hogy papír alapon, CD-re írva, esetleg pendrive-on, vagy
elektronikusan szeretnék megkapni az anyagokat.
Szedlák Sándor: Egyebek napirenden belül szeretnék tájékoztatást adni egy állampolgári
bejelentésről.
Győri János: Egyebek napirenden belül észrevételem lenne a zöld hulladékkal és az égetésekkel
kapcsolatban.
Csach Gábor polgármester: Egyebek napirenden belül szeretnék időpontot egyeztetni a tervezett és
a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos tájékoztató előadásról, valamint megragadva az
alkalmat arra, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban jelen van, a Bizottsági ülések időpontjait is
véglegesíteni tudjuk.
A Polgármester elsőként az Egyebek napirend felvételére vonatkozó kérését bocsátja szavazásra,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
A Polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú
12 igen szavazattal elfogadott.
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A mai ülés napirendje a következő:
Nyílt ülés:
1.) Előterjesztés az” Esély otthon – Balassagyarmaton”
10/2019.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester

lakhatási

támogatásról

szóló

2.) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásra
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon, valamint
Balassagyarmat Város Alpolgármestere mobiltelefon használatának engedélyezésére
Előterjesztő: Huszár Péter alpolgármester
4.) Egyebek
Zárt ülés
1.) Előterjesztés az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási pályázat elbírálására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester

NAPIREND:
1.) Előterjesztés az” Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló
10/2019.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
Csach Gábor polgármester: Megtörtént az, amire senki sem számított, mégpedig az, hogy két nyertes
pályázó vonta vissza pályázatát. Rendeletünk erre vonatkozó szabályozásokat nem tartalmazott, ezért
az 5. § (5) bekezdése oly módon kerül kiegészítésre, hogy hasonló eset során a Képviselő-testület
által megállapított sorrendet, valamint az Ifjúsági Pont kollégái által kidolgozott feltételeket követve a
polgármester dönteni tudjon a támogatott pályázók személyéről. A rendeletet-módosítással tehát a
döntési folyamat fog hatékonyabbá válni, hiszen számtalan olyan eset fordulhat elő, amikor az ott
lakót pótolni kell. Erre a pályázati rendszer nem enged hosszú időt, tehát gyorsan meg kell hozni a
döntést.
Gyenes Szilárd: Tekintettel arra, hogy ez egy technikai dolog, és a pontrendszert változatlanul
meghagyja, támogatjuk a rendelet módosítását.
Csach Gábor polgármester: A pontrendszer most változatlan marad, viszont a második fordulós
pályázati kiírásnál át kell nézni a rendeletet és felül kell vizsgálni a pontozás rendszerét.
A Polgármester további kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2019.(XI.03.) önkormányzati r e n d e l e t e
az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019.(VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásra
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester
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Csach Gábor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a Társulási
Megállapodás előírásai szerint az alakuló ülés előtt a tagönkormányzatok képviselő-testületei
határozatban rögzítik azt, hogy mely személyeket delegálják a társulási tanácsba. A határozati
javaslat szerint Balassagyarmat Város Önkormányzata a polgármestert és az alpolgármestert
delegálja.
A Polgármester további kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
221/2019.(X.31) h a t á r o z a t a
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő
tagdelegálásról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába Csach Gábor polgármestert, akadályoztatása esetére Huszár Péter alpolgármestert
delegálja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a határozat
megküldésével tájékoztassa.
Határidő: 2019. november 15.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon,
valamint
Balassagyarmat
Város
Alpolgármestere
mobiltelefon
használatának
engedélyezésére
Előterjesztő: Huszár Péter alpolgármester
Csach Gábor polgármester: Alpolgármester úr előterjesztése a polgármester részére rendelkezésre
bocsátott személygépjármű és mobiltelefon biztosításáról szól.
Gyenes Szilárd: Módosító indítványunk lenne. A helyzetet teljes mértékben megértjük, hiszen azt
gondolom, hogy egy ilyen beosztásban teljesen evidens az, hogy személygépjármű, mobiltelefon és
laptop is biztosítva legyen. Egy jól felszerelt, középkategóriás gépkocsi 6 millió forintba belefér, ezért a
határozati javaslatot támogatjuk azzal a feltétellel, hogy a vételár bruttó 6 millió forintban kerüljön
meghatározásra.
Huszár Péter alpolgármester: Nem tudom, hogy utoljára mikor vásároltál autót, de én a gépkocsi
árakat nézegetve azt láttam, hogy közel 20 %-kal emelkedtek az új autók árai. Egy középkategóriás
autót bruttó 6 millió forintból biztosan nem lehet megvásárolni.
Hajnal Sándor: Minden média arról tájékoztat, hogy a gazdaságunk szárnyal, az infláció 1% körüli. Ez
a 20 százalékos emelkedés még lehet, hogy reális is lenne, de azt is pontosan tudom, hogy egy
Balassagyarmatnál nagyobb, szerencsésebb történelmi fejlődésű, gazdagabb város is megelégszik
egy 6 millió forintos autóval a vezetői tekintetében.
Dr. Szabó Géza: Egy új alapfelszereltségű Volkswagen Golf személyautó 8,5 millió forint, és a vételár
13 millió forintig extrákkal bővíthető. Nyilván el kell dönteni, hogy mit szeretnénk vásárolni, hiszen
Daciat is lehet venni már 2 millió forintért, de az előző példát csak az arányok miatt említettem.
Huszár Péter alpolgármester: A gazdasági növekedésnek nincs köze az autó vételárához. Az autó
vételára azért emelkedik, mert büntetést szabnak ki, ha a környezetvédelmi előírásoknak nem felel
meg és a büntetés mértéke az a 20 százalék, amennyivel a gépkocsi vételára emelkedni fog.
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A Polgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja Gyenes Szilárd módosító
javaslatát - amely a személygépkocsi vételárát bruttó 6 millió forintban határozza meg –, melyet a
Képviselő-testület 5 igen és 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadott el.
A Polgármester szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7
igen és 5 nem szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
222/2019.(X.31) h a t á r o z a t a
Balassagyarmat Város Polgármestere személygépkocsi és mobiltelefon, valamint
Balassagyarmat Város Alpolgármestere mobiltelefon használatának
engedélyezéséről
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése terhére
legfeljebb 7.500.000.- Ft összeg erejéig személygépkocsit vásárol, melyet megbízatásának
időtartamára Csach Gábor polgármester rendelkezésére bocsát, személyes használatra. A
Képviselő-testület engedélyezi a gépkocsi belföldi és külföldi hivatalos úton történő, valamint
magáncélú használatát is.
2.) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester megbízatásának időtartamára egy –
egy mobiltelefont bocsát rendelkezésükre, melyek előfizetői díját, közterheit, költségeit a
költségvetéséből biztosítja.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Szavazást követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a napirend tárgyalását, melynek
anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.

4.) Egyebek
Szedlák Sándor: Egy állampolgár keresett meg, mert adóügyi problémája van az Önkormányzattal.
Az eset lényege az, hogy kommunális adó tartozása volt 3-4 ezer forint értékben, amit időközben már
befizetett. Az ügyben más családtag is érintett volt, ezért a tartozás rosszul lett lekönyvelve. Kapott
egy felszólító határozatot, hogy rendezze a tartozást, mert különböző szankciók lépnek életbe. Amit
sérelmez az az, hogy a személyes ügyintézés során az önkormányzat dolgozójának nem olyan volt a
hozzáállása, mint ahogy egy ilyen esetben az elvárható lett volna, hiszen – én is úgy gondolom – az
ügyintézőnek elnézést kellett volna kérni. Ez nem történt meg, sőt a vita egy kicsit el is fajult közöttük.
Kérésem az lenne, hogy a Polgármester úr fordítson nagyobb figyelmet arra, hogy a munkatársakat
tájékoztassa arról, hogy az Önkormányzat a polgárok érdekében dolgozik.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Mivel az Adóhatósággal kapcsolatos észrevételek jegyzői
hatáskörbe tartoznak, ezért úgy gondolom, hogy a Polgármester úr, vagy a Képviselő-testület
megszólítása ez ügyben nem indokolt. Nyilván tisztázni kell az esetet, most az egyik oldalát hallottuk
csak a történetnek, ezért meg kell hallgatni a másik felet is.
Csach Gábor polgármester: Amennyiben Képviselő úr kéri, írásban is válaszolhatunk az
észrevételére.
Szedlák Sándor: Nem, én csak a jelenségre hívtam fel a figyelmet.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ez nem biztos, hogy jelenség, mert egy tévedés nem
nevezhető jelenségnek. Aki dolgozik, követ el hibát is. Úgy gondolom, hogy nem a Balassagyarmati
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Adóhatóság az, aki tévedésből rossz felszólítást küldött ki. Szerencsére semmi visszafordíthatatlan
következménye nem lett, de ha hibáztak, akkor elnézést kell kérni. A kollégákkal ezt tisztázni fogom,
de az nem jellemző, hogy ez lenne a gyakorlat.
Győri János: A zöld hulladékkal és az égetésekkel kapcsolatban szeretnék szólni. Tegnapelőtt,
amikor a Május 1. úton végig mentem, az tűnt fel, hogy rengeteg a lehullott falevél az út szélén és a
házak előtt is, mert vannak olyan tulajdonosok, akik azt tisztességesen összegereblyézik és
összegyűlik egy hatalmas kupac. Felhívtam Gaál Dénest, és megkértem arra, hogy - lehetőség szerint
- az így összegyűjtött faleveleket szállítsák el. Azt a választ kaptam, hogy amit ők összegyűjtenek azt
elszállítják, viszont a lakók által összegyűjtött, és az udvarból hozzátett zöldhulladékra a Képviselőtestületnek kellene valamiféle állásfoglalást kialakítani, hogy a GAMESZ értesítést követően azt is
szállítsa el, vagy csak azt, amit ők szednek össze. Ha valóban azt akarjuk, hogy az égetés
csökkenjen, vagy megszűnjön, akkor a lakókat arra kellene ösztönözni, hogy a zöldhulladékot gyűjtsék
össze, a GAMESZ-t pedig meg lehetne kérni, hogy azt időközönként elszállítsa.
Csach Gábor polgármester: Alpolgármester úrnak feladatként határoztam meg, hogy jövő év
tavaszára legyen megoldva a Városüzemeltetési Kft. zöldhulladékszállítási tevékenysége. Ezzel
kapcsolatban volt már vita az Igazgató asszony és az Önkormányzat között. Ők a komposztálás
mellett tették le a voksukat, de mivel a Zöld Híd Kft. a zöld hulladék elszállítását is biztosítja, így
véleményem szerint ez lesz a megoldás. Ennek gépjármű szükséglete is lesz, de úgy hallottam, hogy
a Zöld Híd Kft-nél most lesz beüzemelve az új géppark. Az kérdés, hogy az együttműködés meg fog-e
történni, de tavaszig erre megoldást kell találni. A GAMESZ-nak erre valóban nincs kapacitása.
Győri János: Nekem annyit igért Gaál Dénes, hogy az elszállítás csütörtökön, vagy pénteken meg fog
történni. Még egy észrevételem lenne, ez az üveghulladékkal kapcsolatos. A Május 1. úton ezzel
kapcsolatban kialakult helyzet már tarthatatlan. Tegnap beszéltem egy ügyintézővel, aki arról
tájékoztatott, hogy havonta egyszer biztosan, és bejelentés esetén néhány napon belül ismételten
elszállítják az üveghulladékot, amennyiben az Önkormányzat ezt e-mail formájában jelzi feléjük.
Csach Gábor polgármester: Ezt át kell gondolnunk, mert a probléma az, hogy az üvegeknek
biztosított szelektív konténer egyéb hulladékkal is tele van. Azon a területen egy nap alatt is megtelik a
konténer, így lehet, hogy egy kamera felszerelése megoldást jelentene, hiszen az nyilvánvaló, hogy
oda a sörözők is szállítanak hulladékot. De lehet, hogy egy rendeletben foglalt szigorítás is megoldást
jelentene.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Mivel a szelektív hulladékgyűjtési kötelezettség törvényi
előírás, ezért az nem megoldás, hogy megszűntetjük azt a szigetet, hiszen máshogyan nem tudják azt
a hulladékot elszállítani. Ha nem adunk olyan konténert, ami biztonságosan tárolná az üveget, akkor
az csak ilyen módon oldható meg.
Csach Gábor polgármester: A hely nevelési céllal is lett kialakítva, azért, hogy az emberek
hozzászokjanak a szelektív hulladékgyűjtéshez.
Huszár Péter alpolgármester: Ahogy értesültünk arról, hogy ott jelentős mennyiségű üveghulladék
halmozódott fel, - abból az okból, hogy meggyőződjem, hogy nem a Hivatal hibázott - lementem Orosz
Kornél kollégánkhoz. Ő arról tájékoztatott, hogy folyamatosan értesítette erről a Zöld Híd Kft-t, de
ennek ellenére az elszállítás nem történt meg.
Csach Gábor polgármester: A lezárások sem jelentettek megoldást, így gyakrabban fogjuk figyelni azt
a hulladékgyűjtő szigetet.
Győri János: Rendben, hiszen ott a játszótér, az iskola, tehát jól látható helyen van, mindenkinek
feltűnik.
Gyenes Szilárd: Nem akarok ebbe mélyebben belemenni, de a hulladékgazdálkodás tekintetében
még nagyon sok a tennivaló, az egész ellátó rendszer „romokban” van. Ezt nem szigorításokkal
kellene megoldani, hanem az ellátórendszernek kellene igazodni ahhoz a terheléshez, amit a
lakosság produkál. Tehát nem az a megoldás, hogy megtiltjuk a sörözőknek, hogy ott gyűjtsék a
hulladékot, hiszen a szelektív hulladékgyűjtésnek ez lenne a lényege. Egy másik dolog, ami
megtörtént és megdöbbentő, hogy forogva tömörítő járművekkel gyűjtötték az üveghulladékot. Ez azt
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jelenti, hogy az egész nem jól működik, és még sok kérdés fog ezzel kapcsolatban megfogalmazódni,
amibe most ne menjünk bele.
Csach Gábor polgármester: Gyenes képviselő úr kérte, hogy a beruházásokról az új képviselők is
kapjanak tájékoztatást. Az lenne a jó, ha a külsős bizottsági és a testületi tagokkal tartanánk egy
formális ülést, melyre a november 11-ét, hétfő 15.00 órát javaslom.
A Polgármester arról tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a bizottságok rendes üléseinek időpontja a
képviselő-testületi ülés előtti három napban fog megtörténni a következő bontásban:
-

Kulturális Bizottság

hétfő

14.00 óra

-

Közbeszerzési Bizottság

hétfő

15.00 óra

-

Ifjúsági és Családügyi Bizottság

kedd

14.00 óra

-

Városüzemeltetési Bizottság

kedd

15.00 óra

-

Pénzügyi Bizottság

szerda

13.00 óra

A Képviselő-testület tagjai mind a tájékoztató időpontját, mind a Bizottsági ülések időpontját
elfogadták.

K.m.f.

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

