
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
20. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december hó 19. napján 
14.00 órától tartott üléséről. 

 
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 
     Vida Tibor osztályvezető 
     Mega György osztályvezető 
     Szikora Péter osztályvezető 
 
Csach Gábor 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 12 fő jelen van) és azt 
megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek javaslata? Megállapítja, hogy nincs. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
Nyílt ülés: 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata költségvetésének 2020. évi átmeneti 

gazdálkodására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I. félévi 

munkatervének meghatározására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. és a Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására, valamint a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmati Kirendeltsége 2019. évi beszámolójának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  
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4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti lakás további 

hasznosítására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 3201 hrsz-ú ingatlan hasznosítására a Bátrak Frizbi Sport Egyesület 
részére 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség használatba adásáról a Civitas 
Fortissima Kör részére  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti, 201/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

tulajdonosi hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 17. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás hasznosítására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

10.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló 
46/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparosított 
technológiával készült lakóingatlanok felújításának, energetikai korszerűsítésének támogatásáról 
szóló 27/2015.(VIII.19.) önkormányzati rendelete módosítására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

12.) Előterjesztés a Médiatanács létrehozására vonatkozó határozati javaslat megtárgyalására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

13.) Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó javaslat Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 5-7. épülettel 
szemben lévő, jelenleg a Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet jelenleg 
használaton kívül lévő területén 
Előterjesztő: Hajnal Sándor települési képviselő 

 
14.) Önálló képviselői indítvány rendelet-tervezetek megtárgyalására 

Előterjesztő: Szedlák Sándor települési képviselő 
 

15.) Önálló képviselői indítvány Balassagyarmat-Nyírjes fejlesztési pályázatának átalakításával és a Nyírjes 
fejlesztésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Gyenes Szilárd települési képviselő 
 

Zárt ülés: 
 
1.) Előterjesztés Vizsgáló Bizottság létrehozására 

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
(Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele!) 
 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
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3.) Előterjesztés az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíj pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 
4.) Javaslat a „Horváth Endre” díj odaítélésére      

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
  

5.) Előterjesztés a „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” 
emlékérem odaítélésére        
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
17.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS! 
 
Témája: 
- A közterület használat aktuális kérdései (Hogyan javíthatnánk közterületeink állapotát?) 
- Beszámoló a közterületek karbantartásáról 
- Tájékoztató a közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól 

 
Napirend előtt: 
 
Csach Gábor polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb történéseit, illetve 
tájékoztat a városvezetés fontosabb tárgyalásairól, megjelenéseiről (a jegyzőkönyv melléklete szerint). 
Elmondja, hogy ma este 17.00 órától közmeghallgatást tart a Képviselő-testület, melyre minden érdeklődőt 
tisztelettel várnak. A közmeghallgatás témái: A közterület használat aktuális kérdései, hogyan javítható 
közterületeink állapota. Beszámolót hallhatnak a közterületek karbantartásáról, illetve tájékoztatót a 
közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól. A közmeghallgatáson megjelent valamennyi 
választópolgárnak és helyben érdekelt szervezet képviselőjének lehetőséget biztosítunk, hogy közérdekű 
kérdést, javaslatot tehessen. A televízió élőben közvetíti az adást. A mai napon még 18.00 óráig tehetnek 
fel kérdéseket a 35/505-925-ös telefonszámon azok, akik nem tudnak, nem kívánnak személyesen 
megjelenni. 
 
Elmondja továbbá, hogy december 12-én és 13-án tárgyalásokat folytatott a Nyírjes Turisztikai Attrakció 
Fejlesztési Beruházás kapcsán a tervezőirodával, továbbá a Kormányhivatal Építéshatósági Osztályával a 
várható költségtúllépés, illetve a lakossági és az ellenzéki észrevételek kapcsán a műszaki tartalom 
csökkentés és változtatás tekintetében. Mivel az engedélyek módosítása olyan hosszú időt venne igénybe, 
ami nemcsak veszélyeztetné, hanem ellehetetlenítené a beruházást, ezért úgy döntöttek, hogy a műszaki 
tartalom módosítás tekintetében az engedélyeket nem érintő változások érvényesíthetőek a közbeszerzési 
eljárás megindításakor. Ez szerencsére nem érinti a látogató központ engedélyezését. Ezért teljes 
egészében kimarad a skybike biciklipálya, illetve az indító és fordító tornyok a kilátóval és a függőhíd a 
műszaki tartalomból. Minden további műszaki tartalom módosítása tárgyalásos és nyílt közbeszerzési 
eljárás folyamán – a fentiek figyelembevételével – fog zajlani, annak érdekében, hogy a tervek minél 
kevésbé sértsék a tájat, s minél jobban beleférjenek a rendelkezésre álló forráskeretekbe.  
 
Bejelenti továbbá a város nyilvánossága és a Képviselő-testület előtt, hogy felkérte – és ő el is vállalta – 
Görög Őrs agrármérnök urat az önkormányzat környezetvédelmi tanácsadói munkájára, kiemelt feladatként 
adva neki a szándékaink szerint 2020-ban elkészülő Nyírjes Fejlesztési Koncepció koordinálását az 
érintettekkel való szakmai és társadalmi viták lefolytatásával, a közvéleménykutatás elvégzésével. 
 
A Polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról készült írásos 
tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata költségvetésének 2020. évi átmeneti 

gazdálkodására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
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Csach Gábor polgármester: Ez az az előterjesztés, amely minden évben azt biztosítja, hogy a költségvetés 
elfogadásáig a város működőképessége biztosított legyen, hiszen a költségvetés elfogadása  általában 
február hónapban szokott megtörténni. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs.  
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület  egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2019.(XII.22.) önkormányzati  r e n d e l e t e 
a 2020. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I. félévi 

munkatervének meghatározására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját. Elmondja, hogy a bizottsági üléseken felmerült, 
illetve a testületi anyaggal együtt kiküldött javaslatok döntő része bedolgozásra került a munkatervbe.  A 
Városüzemeltetési Bizottság ülésén felmerült kérdésként, hogy miért nem került be a munkatervbe a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója. Ez minden év első félévében megszokott történni, de mivel 
még eddig nem jelezte a Katasztrófavédelem, hogy március vagy április hónapban fogja az anyagot  
megküldeni, nem tudtuk beírni, de ez meg fog történni. Egyéb kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?   
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Először is elnézést kérünk, 
hogy kicsit késve adtuk le az anyagokat, ez okozott némi fennakadást, részben a kollegáknak is, igyekszünk 
a határidőket legközelebb pontosan betartani. Támogatni fogjuk az előterjesztést. A munkatervbe nagyon 
sok kötelező tartalmi elem került bele, ilyenek a cégek beszámolói, társaságokkal kapcsolatos dolgok. 
Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy nyilván látjuk, érzékeljük, illetve tapasztaltuk, hogy polgármester úr 
több javaslatunkat berakta, beillesztette a munkatervbe. Mi azonban mégis úgy gondoljuk, hogy sokkal 
operatívabb módon szeretnénk foglalkozni egy csomó feladattal. Ezek közül nem is került be jónéhány a 
munkatervbe. Támogatni fogjuk a munkaterv elfogadását, de jelezzük, hogy ezeket a kimaradt javaslatokat  
egyéni képviselői indítványként újra be fogjuk majd a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszteni. Köszönöm 
szépen.  
 
Csach Gábor polgármester: Rendben. Azt tudom mondani, hogy próbáltuk magunkévá tenni a javaslatokat, 
de a késedelmes benyújtás miatt ezeket tudtuk befogadni. Nyilvánvalóan, amennyiben ez a határidőkön 
belül történik, akkor nyilván operatívabban lehet ezt intézni. Még kérdés, vélemény? Megadom a szót Hajnal 
Sándor képviselő úrnak. 
 
Hajnal Sándor: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. Valóban volt egy kiegészítő javaslatom a bizottsági 
ülésen, az április havi testületi üléssel kapcsolatban, a lakosságvédelmi feladatok megvalósulására 
vonatkozóan. Ez viszont nem a Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolóját jelenti. Ők beszámolnak 
vagy nem számolnak, ezt én nem tudom semmilyen módon szabályozni. Az én konkrét javaslatom az, hogy 
Balassagyarmat városban a lakosságvédelmi tevékenységről legyen szó. A katasztrófavédelmi törvényből 
adódóan a településre különféle polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok hárulnak, így pl. a 
veszélyhelyzeti tervezéstől kezdődően, a polgári védelmi szervezetek létrehozása, a felkészítés, a 
veszélyeztetettségi hatások elemzése, stb., gyakorlatilag egészen az önkéntes mentőszervezeteknek az 
itteni működéséig, együttműködések és egyebek. Tehát én nem a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
beszámolójára tettem javaslatot, hanem a településen – ez a polgármester feladatai címszó alatt található 
– lakosságvédelmi feladatok megvalósulásáról és az ebből eredő összes idevágó következményről, ezek 
helyzetének a pillanatnyi állásáról. Köszönöm szépen. 
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Csach Gábor polgármester: Akkor nem pontosan jutott el hozzám az információ. Úgy gondolom, hogy a 
hivatal beszámolójában ezt fogjuk tudni kezelni, ami abból kimarad, arra pedig nyilvánvalóan válaszolni 
fogunk. Megkérdezem Képviselő urat, hogy fenntartja-e módosító javaslatát? 
 
Hajnal Sándor: Igen. 
 
Csach Gábor polgármester: Kérdezem, van-e még hozzászólás?  

 
Bárányné dr. Balázs Mária: Köszönöm a szót Polgármester úr. Mint önkormányzati képviselő és mint az 
Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnöke kérek szót, és terjesztem elő hozzászólásomat. Az Ifjúsági és 
Családügyi Bizottság feladatához tartozik, az egyik sarkalatos pontja a bizottság működésének, hogy állást 
foglal, előterjesztést fogalmaz meg a Képviselő-testület felé a szociális és gyermekjóléti ellátás pénzbeli és 
természetbeni támogatásának mikéntjéről, feltételrendszeréről. A Képviselő-testület – miután megtárgyalja 
ezen előterjesztéseket – érdemben dönt a felvett javaslatról, a körülmények és anyagi helyzet 
lehetőségének figyelembevételével, beleillesztve ezt az önkormányzat költségvetésébe. Ezen koncepcióba 
illeszkedik be és kapcsolódik hozzászólásom jelen ülés 14-es számú napirendjéhez, az „önálló képviselői 
indítvány rendelet-tervezetek megtárgyalására” címszó alatt szereplő egyik előterjesztéshez, amelynek  
előterjesztője Szedlák Sándor képviselő úr. Hozzászólásomban megfogalmazott módosítási javaslat a 
2020. január 30-án összeülő képviselő-testület napirendjének kiegészítését jelentené oly módon, hogy 
rendeletmódosítás formájában tárgyalja meg és döntsön a testület a 6 év alatti gyermekek nem kötelező 
védőoltásának támogatási formájáról, mikéntjéről, összeghatárok meghatározásával, beillesztve az 
önkormányzat költségvetésébe. A napirendi ponti javaslatnak a pontos megnevezése: „Előterjesztés a 
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítására”. Előterjesztő: Csach Gábor polgármester, 
tárgyalja az Ifjúsági és Családügyi Bizottság. Az előkészítésben részt vesz a Hivatal belső szervezeti 
egysége, határidő: 2020. január 15. Kérem ezen hozzászólásom és a benne megfogalmazott indítvány 
megtárgyalását és elfogadását. Köszönöm szépen.  
 
Csach Gábor polgármester: Szervezeti és Működési Szabályzatunk érvényes rendelkezése alapján 
rendeletalkotást kezdeményezhet a képviselő-testület bizottsága. Jelen esetben ez a javaslat nem egy 
önálló rendeletként fog megvalósulni, hanem a szociális ellátásokról szóló rendeleten belül.  
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a januári napirendre vonatkozó 
módosító javaslatot, melyet a Képviselő-testület  egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az áprilisi napirendre vonatkozó módosító 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított, kiegészített munkatervi 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

254/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadásáról 

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

Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervét elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előterjesztőinek és az előterjesztésben 
résztvevőknek kiértesítéséről gondoskodjon. 
Határidő: a kiértesítésre: 2019. december 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
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3.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. és a Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására, valamint a Magyar 
Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmati Kirendeltsége 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester  
 

Csach Gábor polgármester: Köszöntöm körünkben, Hugyecz Anna Máriát és Grubert Roland urat a 
Vöröskereszt képviseletében. Kérem foglalják el helyüket a vendég mikrofonoknál, hogyha kérdés lenne 
feléjük, akkor tudjanak arra reagálni, illetve megkérdezem őket, hogy van-e valamilyen kiegészítésük az 
előterjesztéssel kapcsolatban? Nincsen. A képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás, vélemény az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 3 határozati javaslatról van szó. Nincsen, köszönöm. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot – a 
Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
hasznosításáról –, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

255/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú  

nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám 

alatti 1475 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen meghatározott időtartamra 
2020. december 31-ig, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi 
Szervezete) használatába adja. 

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

használati szerződés tartalmazza az alábbi szövegrészeket: 
2.1 „A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi Szervezete) az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban lakóhely, illetve tartózkodási hely létesítését csak a 
polgármester hozzájárulásával kezdeményezheti a lakcímnyilvántartó hatóságnál.” 
 
2.2.„Azon hajléktalan személyek esetében, akik Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő vagyontárgyakat rongálják, veszélyeztetik annak állagát, úgy a Hajléktalan Szállón, közterületen 
az ellátás – a polgármester megkeresése alapján – megszüntetésre kerüljön.” 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád Megyei Szervezettel a Balassagyarmat, Thököly u. 35. szám alatti (Hajléktalan Szálló) 1475 
hrsz-ú ingatlan felszabadítása vagy esetlegesen más helyszínen történő kialakítása céljából. 

 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 
Határidő: kiértesítésre 2020. január 15. 

       3. pontban: folyamatos 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot – a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról –, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

256/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú  

nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 
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1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Baltik F. u. 10. szám 
alatti 1447/1/A/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen 
meghatározott időtartamra 2020. december 31-ig, ezen belül az ingatlanban működő a nappali 
melegedő és népkonyha működtetésére kötött ellátási szerződés fennállásáig a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi Szervezete) használatába adja. 

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

Felelős:    Csach Gábor polgármester 
Határidő: a kiértesítésre 2020. január 15. 

 
A Polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot – a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat Kirendeltsége 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról –, 
melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

257/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezete Balassagyarmat Kirendeltsége  

2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Balassagyarmati Területi 
Szervezete) 2019. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Csach Gábor polgármester: Köszönjük a vendégeknek a megjelenést, az eddigi munkát, és kívánunk 
Boldog Új Évet és Áldott Karácsonyt mindenkinek a Hajléktalan Szállón. 
 
4.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?  
Szedlák Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm Polgármester úr, csak egyetlen mondat. Természetesen támogatjuk és 
egyetértünk ezzel a tervezettel, de én egyet kérnék, hogy a téli hónapokban, amikor nagy hó van, akkor 
oda kéne hatni egy kicsit, hogy az ott birtokban lévő szerv eltakarítsa a havat, mert állandó probléma a 
jegesedés és ez veszélyes! Köszönöm szépen  
 
Csach Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Mennyi ingatlan előtt probléma ez, te jó Isten! 
Nyilvánvalóan a ma este témája erről is fog szólni, teljesen jogos egyébként az észrevétel, köszönöm 
szépen! Kérdezem, hogy van-e egyéb hozzászólás, észrevétel? Nincsen. 
 
A Polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

258/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására  
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre 
kerülő együttműködési megállapodást. 
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: Csach Gábor polgármester 

 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti lakás 
további hasznosítására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

259/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4.A. lépcsőház tetőtér 6. ajtószám alatti 

 lakás további hasznosításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró út 2-4. A. 

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

 
a GALAXY - DENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, 
Nagyszentbenedek dűlő 61937/1.; Adószám: 25451513-1-05; képviselő: Farkas Enikő ügyvezető) 
részére – költségelven – 2020. január 1. napjától kezdődően 2020. december 31. napjáig - ezen 
belül is a fogorvosi alapellátásban történő helyettesítés időtartamára - bérbe adja. 

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

megtételére. 
 

Határidő:  A lakásbérleti szerződés megkötésére 2020. január 31. 
Felelős:  Csach Gábor polgármester 

 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, 3201 hrsz-ú ingatlan hasznosítására a Bátrak Frizbi Sport 

Egyesület részére  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

260/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat 3201 hrsz-ú ingatlan Bátrak Frizbi Sport Egyesület részére történő  

használatba adásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátrak Frizbi Sport Egyesület (2660 
Balassagyarmat, Gárdonyi Géza u. 20.) részére a Balassagyarmat, 3201 hrsz-ú beépítetlen terület 
megnevezésű 2596 m2 alapterületű ingatlant -a megtekintett állapotban- az alábbi feltételekkel adja 
használatba:  
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a) a terület használata határozott időtartamra: 2020. január 01-től kezdődően 2024. év december hó 
31-ig szól,  

b) az Egyesület köteles a használt ingatlan állagmegóvásáról, a terület tisztán tartásáról, kaszálásáról 
gondoskodni, valamint 4.320.-Ft/év + Áfa összegű díjat fizetni, 

c) a szerződést az önkormányzat 30 napos felmondási idővel önkormányzati érdekből felmondhatja, 
d) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Egyesület semmiféle költségtérítésre, 

további elhelyezésre nem tarthat igényt és köteles a használt ingatlant kiürített, kitakarított 
állapotban az önkormányzat részére visszaadni.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a használati szerződés megkötésére és az ehhez 
kapcsolódó intézkedések megtételére.  

 
Határidő: a kiértesítésre 2020. január 15. 
Felelős:    Csach Gábor  polgármester 

 
 
7.) Előterjesztés a Civitas Fortissima tér 2. szám alatt lévő helyiség használatba adásáról a Civitas 

Fortissima Kör részére  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

261/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Civitas Fortissima tér 2. szám alatti ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról 

 a Civitas Fortissima Kör részére  

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. szám alatti, 445 hrsz-ú ingatlanból 24 m2 alapterületű 
helyiséget a Civitas Fortissima Kör Balassagyarmat (2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd utca 1. 
adószám: 18638727-1-12.) részére, a Civitas Fortissima Balassagyarmat eszméjének ápolásához 
kapcsolódó közművelődési tevékenység folytatása céljából Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) 
rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján, térítésmentesen használatba adja, meghatározott időtartamra, 
2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó 31. napjáig. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződést megkötésére és az ehhez 

kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Csach Gábor polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2020. január 15. 

 
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti, 201/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

tulajdonosi hozzájárulás megadására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Kereskedelmi Iskola 
pályázatáról van szó, ami azt teszi lehetővé, hogy az épület tetőterében a 2021-es tanévet el tudják kezdeni. 
Ez egyébként azzal jár, hogy a Vármegyeháza általuk használt területének jövőjéről majd gondoskodnunk 
kell. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

262/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. szám alatti 201/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Salgótarjáni 

Szakképzési Centrum (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.sz.) a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata tulajdonát képező, Salgótarjáni Szakképzési Centrum vagyonkezelésében álló, 
Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.szám alatti, 201/3. hrsz-ú ingatlanon beruházást végezzen (tető 
felújítás, tetőtér beépítés) azzal, hogy a tulajdonossal szemben a beruházással kapcsolatban 
megtérítési igénnyel nem léphet fel. 

 
2.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt épület 

tekintetében a beruházásra fordított összegre tekintettel 10 évre eltekint a Salgótarjáni Szakképzési 
Centrumot terhelő visszapótlási kötelezettség teljesítésétől.  

 
3.) A Salgótarjáni Szakképzési Centrum a beruházás befejezését követően Balassagyarmat Város 

Önkormányzata felé bizonylatokkal igazolni tartozik a beruházás, felújítás értékét.  

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

Határidő: a kiértesítésre 2020. január 15. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

 
 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Madách liget 17. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás 

hasznosítására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

263/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, Madách liget 17. IV. emelet 1. ajtószám alatti lakás hasznosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Madách liget 17. 

IV. emelet 1. ajtószám alatti (Hrsz.: 298/9/A/17) 50 m2 alapterületű, kettő szobás komfortos 
komfortfokozatú lakást Oláhné Berki Erzsébet (szül. név: Berki Erzsébet; szül. hely, idő: Bercel; 1966. 
03. 07.; an.: Oláh Erzsébet), lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 5. ajtószám 
alatti lakos részére pályázati eljárás nélkül per-, igény- és tehermentesen elidegeníti az alábbi 
feltételekkel: 

 
a) A vételár 4.400.000.- Ft, azaz: Négymillió-négyszázezer forint, melyet egyösszegben, az adásvételi 

szerződés megkötéséig kell megfizetni, annak megtörténtét a szerződés aláírásával egyidejűleg 
igazolni szükséges.  

 
b) A vevő az általa bérelt, Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 41. II. emelet 5. ajtószám alatti lakást az 

adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül tisztán, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban köteles visszaadni az önkormányzat részére.  
 

c) Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
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d) Fenti ajánlatát a Képviselő – testület 2020. 01. 31. napjáig megkötendő adásvételi szerződés 
esetén tartja fenn. 

 
2.) Amennyiben Oláhné Berki Erzsébet (szül. név: Berki Erzsébet; szül. hely, idő: Bercel; 1966. 03. 07.; 

an.: Oláh Erzsébet) nem fogadja el az 1. pontban részletezett ajánlatot, illetve az adásvételi szerződés 
megkötésére 2020. 01. 31. napjáig nem kerül sor, akkor Balassagyarmat Város Önkormányzata 
pályázati eljárás keretében 4.400.000.- Ft induló vételáron elidegenítésre meghirdeti a fenti ingatlant. 

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

Határidő:  a kiértesítésre: 2019. december 31. 
    az adásvételi szerződés megkötésére: 2020. január 31. 
    a pályázat kiírására: 2020. február 15. 

Felelős:    Csach Gábor polgármester 
 
 
10.) Előterjesztés a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló 

46/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

264/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló  

46/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Madách 
Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról szóló 46/2013. (XII. 23.) önkormányzati 
rendeletet felülvizsgálta és akként dönt, hogy a beiratkozási díjat és az adható kedvezményeket a 
hatályos rendelet szerinti összegben állapítja meg. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Csach Gábor polgármester 

 
 
11.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparosított 

technológiával készült lakóingatlanok felújításának, energetikai korszerűsítésének 
támogatásáról szóló 27/2015.(VIII.19.) önkormányzati rendelete módosítására  
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester elmondja, hogy Lombos István képviselőtársunk, illetve az ő körzetében 
található társasház közös képviselője által kezdeményezett rendeletmódosításról van szó. Az iparosított 
technológiával készült lakóingatlanok felújításának, energetikai korszerűsítésének támogatásáról szóló 
rendeletünk nem rendelkezett a kéményekről és ezt a hiányt az illető társasház problémái miatt most 
orvosolni fogjuk. Az már más kérdés, hogy mennyi támogatást fogunk tudni adni egy ilyen nagy 
beruházáshoz, de majd erről a bizottság fog dönteni. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-
testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2019.(XII.22.) önkormányzati  r e n d e l e t e 
az iparosított technológiával készült lakóingatlanok felújításának, energetikai korszerűsítésének 

támogatásáról szóló 27/2015.(VIII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
12.) Előterjesztés a Médiatanács létrehozására vonatkozó határozati javaslat megtárgyalására  

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

Csach Gábor polgármester: Ez szintén egy önálló képviselői indítvány, a Médiatanács létrehozásával 
foglalkozó határozati javaslat megtárgyalásáról szól. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, illetve vélemény? 
Megadom a szót Gyenes Szilárdnak, aki kezdeményezte ennek a bizottságnak a felállítását.  
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Be kell valljam,  
hogy elég szomorúan olvastam az előterjesztését ebben a kérdésben és jelen pillanatban egyébként kérjük 
is a SZAB képviselőcsoportja nevében, hogy ne az Ön által javasolt módon történjen elfogadásra ez a 
napirendi pont. Tulajdonképpen az előterjesztés, amelyet megkaptunk az egy igen hosszú jogi okfejtése 
annak, amiről igazából mi nagyon egyszerűen gondolkodunk. Tehát Önök úgy gondolkodnak ebben a 
kérdésben, hogy mint egy tulajdonosi ellenőrzés vagy mintegy felügyelőbizottság, tehát ily módon képzelik 
el a médiatanácsnak a tevékenységét. Jogilag sok mindenben e vonatkozásban igazuk van, mi viszont nem 
erre gondoltunk. Mi arra gondoltunk – szerintem elég világosan le is írtuk –, hogy egy tanácsadó és 
véleményező testületet szeretnénk létrehozni, ami teljes egészében pártatlan, egyik párt, egyik 
képviselőcsoport sincsen benne túlsúlyban, vannak benne médiaszakemberek és éppen azon őrködik, 
éppen abban fogalmaz meg társadalmi véleményeket, hogy a mi, Balassagyarmat Önkormányzata 
köztulajdonában lévő sajtó, média világa – egy kis médiabirodalom, így is fogalmazhatnék –, hogyan 
működik. Szerintem ez nagyon fontos lenne, mert a jelenlegi tájékoztatás egyoldalú, kiegyensúlyozatlan és 
szeretnénk, hogyha ez megváltozna. Én azt gondolom, hogy a választói akarat, a választások eredménye 
jó okot ad arra, hogy ezt ily módon csináljuk. Én azt kérem a Tisztelt Képviselőtársaimtól, Polgármester úrtól 
is, hogy fogadjuk el a médiatanács felállításával kapcsolatos dolgot, és folytassuk úgy a munkát. Köszönöm 
szépen.  
 
Huszár Péter alpolgármester: Köszönöm a szót Polgármester úr. Én megértem Gyenes Szilárd képviselő 
úr aggodalmát, de én nem látok okot arra, hogy a média függetlensége miatt aggódjon, mert eddig is 
bebizonyította, hogy mindenkinek helyt adott, amikor kérték, vagy szükség volt rá. Számtalan esetben 
keresték is a szereplőket akár a SZAB képviselőjelöltjeit, akár a Fidesz képviselőjelöltjeit. Tulajdonképpen 
egyet szeretnék leszögezni. Mi nem szeretnénk cenzúrázni, erről a régi idők jutnak eszünkbe. Mi Pikó  
Andrással értünk egyet, ahogy ő kinevezte a saját főszerkesztőjét, akiben maximálisan megbízik. Mi is ezt 
a gyakorlatot szeretnénk folytatni, nem úgy, mint a váci polgármester, aki szájzárat rakott a médiára, és 
mindenféle, a médiában megjelenő anyagokat kontrollálni szeretne. Én nem tudom támogatni a SZAB 
előterjesztését. Köszönöm szépen. 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm a szót Polgármester úr. Én néhány dologgal szeretném kiegészíteni azt, amit 
Gyenes képviselőtársam elmondott, indokolva ennek a Médiatanácsnak a felállítását. Tisztelt Testület!  
Tisztelt Polgármester Úr! Az a helyzet, hogy előttem van a Balassagyarmati Hírek decemberi száma. Ebben 
a decemberi számban, amikor kinyitottuk, tapasztaltuk – több helyről érdeklődtem és bizonyítékot 
szereztem arról –, hogy benne volt a Szent György Gyógyszertár reklámanyaga. Ugye a Gyarmati Hírek a 
mi pénzünkből készül. A Szent György Gyógyszertár egy magánintézmény. Én tisztelettel kérem 
Polgármester urat, hogy ez többet nem forduljon elő. Aztán itt beleolvasva ebbe a Gyarmati Hírekbe: Veres 
József, nem tudom, ő publicista? „Az újbarbárság célkeresztjében” című cikkében sok mindenről ír, többek 
között a következőket írja: „Felszólalt, pontosabban felrikácsolta az üres termet Gyurcsányné is az Európai 
Parlamentben. Gyér közönség előtt,  a maga pávatyúk hangján tette közzé aggályait az úgynevezett  
vallási fundamentalizmus veszélyéről. Egyperces beszéde tudatlanságról, műveletlenségéről,  ostoba 
gonoszságról tanúskodott.” És ezt folytatja még egy jó hasábon keresztül. Én nagy tisztelettel kérdezem a 
jelenlévőket, ha mondjuk Szedlák Sándornak elmegy a józan esze és ír egy cikket, mondjuk Orbánnéról, 
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bocsánat, Lévai Anikóról – mert ugye úgy hívják, minthogy Gyurcsánynét is Dobrev Klárának hívják – és 
elmondja Szedlák Sándor, hogy Lévai Anikó a romániai segélyszállítmányoknál ezt meg ezt csinálja és azt 
írja le, amiket én elmondtam, ezeket a jelzőket, hogy akkor mit szól a Balassagyarmati Hírek főszerkesztője 
és lehozza-e ezt a cikket? Aztán még egy adalék: Itt ez az „Álhírturmix” című jelenség. Ezzel kapcsolatban 
már többször is beszéltünk polgármester úrral, sőt az év folyamán én még a régi polgármester úrnak is 
egyszer bevittem ezt a cikket, amit akkor is a Soós úr írt és megmutattam neki, hogy mik vannak ott leírva.  
Polgármester úr szabályosan rosszul lett. Azóta sem változott semmi. Nem akarok én azzal foglalkozni, mit 
ír Soós úr Karácsonyról, meg mit ír Őszödi Fletóról, de egy dologról mindenképpen kell szólnom, ami a 
következő és semmi köze hozzánk, a SZAB-hoz, illetve a DK-hoz. „Szél Bernadett kijelentette, hogy minden 
kapcsolatot megszakított Kunhalmi Ágnessel. Barátom szerint ez azért van, mert Ágnes nem akart 
gyereket.” Most nagy tisztelettel kérdezem, hogy nem kell Médiatanács? Polgármester Úr! A helyzet az, 
hogyha ezt a határozati javaslatot elfogadja most így a Képviselő-testület, hogy el leszünk utasítva, mármint, 
hogy ne legyen médiatanács, akkor én a következőt kérném Polgármester úrtól. Legyen olyan kedves és 
beszélgessen el a Balassagyarmati Hírek főszerkesztőjével és mondja el neki, hogy a SZAB-nak az volna 
a tiszteletteljes kérése – mert ugye azért mi nagyjából paritásban vagyunk és a balassagyarmati 
választópolgárok érdekeit képviseljük –, hogy az elkövetkezendő időszakban a Balassagyarmati Hírekből 
adjanak nekünk 2 oldalt, hogy a város életével kapcsolatos véleményeinket, javaslatainkat elmondhassuk, 
mert ugye – ha jól emlékszem –, ez Balassagyarmat közéleti havilapja. Ugyanez vonatkozna a Városi 
Televízió vezetőjére. Adjon lehetőséget arra, hogy egy hónapban egy alkalommal, egy félórás élő műsorban 
elmondhassuk a véleményünket, hogy mit szeretnénk Balassagyarmaton csinálni, mi az, amit a SZAB 
Balassagyarmat fejlődésével kapcsolatban fontosnak ítél meg, és ezt az élő adást utána a Krónika egy 
héten keresztül ismételje meg. Én azt gondolom, hogy ez egy korrekt ajánlat, és mindenképpen tükrözi azt 
az erőviszonyt, ami most van. Ha a polgármester úr valóban együttműködésre törekszik az ellenzékkel, a 
demokratikus ellenzékkel, és azonos jellegű együttműködést próbál kialakítani, én azt gondolom, hogy ez 
járható út. Köszönöm szépen.   
 
Csach Gábor polgármester: Köszönöm. Nem látom akadályát, hogy beszéljek a sajtóorgánumok 
vezetőivel. Egyébként a stílus tekintetében nekem is vannak aggályaim az említett két közírót tekintve.  
 
Bárányné dr. Balázs Mária: Köszönöm a lehetőséget, a médiatanáccsal kapcsolatban szólnék hozzá. 
Ahogy Gyenes Szilárd képviselőtársam mondta, hogy igazából ők nem a jogszabályra alapozva próbálnák 
ezt a médiatanácsot létrehozni, hanem egy társadalmi elvárásnak megfelelően próbálnak egy ilyen 
médiatanácshoz hasonló feladatkörrel eljáró szervezetet létrehozni. A véleményem az, hogy akárhogy is 
próbál elvonatkoztatni képviselőtársam a médiatanácsra vonatkozó jogszabályoktól, azért azokat nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. A Médiatanács egyébként a törvény által meghatározott feladatokat, hatásköröket 
látja el, az Országgyűlés felügyelete alatt álló jogi személyiséggel rendelkező szervezet, és a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság szervezeteként működik. A jogszabály részletesen meghatározza, hogy a 
médiatanács milyen feladatokat, milyen hatásköröket lát el, milyen eszközei vannak ezek betartására. Én 
úgy gondolom, hogy ez a szervezet – mivel elég kényes kérdésekkel foglalkozik –, mindenképpen szigorúan 
körülhatárolt szabályrendszerrel működik, a parlament felügyelete alatt áll, ezért én ennek tükrében nem 
tudom értelmezni, és nem tudom beleilleszteni ezt a Balassagyarmatra vonatkozó ún. helyi médiatanácsnak 
a létrehozását. Ez egy hatósági szervezet és nem tudom, hogy ez a helyi médiatanács is ugyanezeket 
akarná-e ellátni? Akkor viszont fölmerül a sajtó- és szólásszabadság kérdése, hogy mennyiben korlátozná 
ez a médiatanács ezen szabadságjogoknak az érvényesülését. Ugyanakkor ettől még távol állunk, hiszen 
igazából nem látjuk, hogy ez a médiatanács – ami felvetésként szerepel itt a javaslatban –, milyen konkrét 
feladatokat, hatásköröket látna el, milyen szervezeti rendszerben kíván működni és ez mindenképpen 
feltétele annak, hogy egyáltalán bármilyen szinten az Önkormányzat erről valamiféle érdemi döntést tudjon 
hozni. Tehát többek között ez is hiányzik. Amire még felhívnám a figyelmet, hogy van egy ún. hatáskör-
elvonási tilalom jogszabály, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat által létrehozott testület – akár ideiglenes 
bizottságról is legyen szó – semmiképpen nem vonhat el más szervezettől hatáskört, márpedig hogyha 
ugyanazokkal a feladatokkal próbál működni, mint a Médiatanács, akkor felmerül a hatáskörelvonás 
tilalmának a bekövetkezése és vélelmezése. Köszönöm szépen. 
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Elsőként talán 
Alpolgármester úrnak szeretnék válaszolni, vagy reflektálni az elmondottakra. A cenzúra azt gondolom, 
hogy az a választási kampány során valósult meg és ha volt valahol sajtószabadság és szólásszabadság 
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korlátozás, akkor az az elmúlt időszakban történt a városunkban. Ha ez nem így lett volna, és mondjuk a 
városi televízió nem notesszel és diktafonnal jön a nagygyűlésemre, akkor feltehetően ma más felállásban 
ülnénk itt. Ez az egyik dolog. A másik nagyon fontos, amit szeretnék elmondani a következő: . Éppen az 
Önök előterjesztésében van leírva, hogy egyébként tanácsadó és véleményező lehetne. Nagyjából ugye mi 
ezt kérjük, ezt szeretnénk. Azt, hogy valaki függetlenül a pártoktól,  független a SZAB-tól, a FIDESZ-KDNP 
frakciótól, egyszerűen el tudja mondani a véleményét arról, hogy a balassagyarmati helyi médiában mi 
folyik, és ezt az újságunk és a saját közpénzből fenntartott városi televíziónk pedig egyszerűen leközölje. 
Ez a társadalmi kontroll nem von el semmiféle hatáskört, nem vonja el az Országos Médiatanácsnak a 
feladat- és hatáskörét, tehát semmiféle ilyenről nincsen szó. Ugyanúgy, ahogy ennek a városnak sok évig 
működő környezetvédelmi tanácsa volt, ugyanúgy médiatanácsa is lehet, semmi akadálya nincs ennek, 
hogy ezt meg tudjuk tartani. Van egy másik nagyon fontos dolog. Hogyha mi beterjesztünk valamit, akkor 
azt annak tudatában és azzal a szándékkal tesszük meg Polgármester úr és a tisztelt képviselőtársak 
irányába, hogy adott esetben elinduljon róla egy párbeszéd, lehessen róla egyeztetést kezdeményezni, 
meghívni minket egy tanácskozásra. Kiérlelni, kiforralni ezt a dolgot. Ez azt gondolom, hogy Önöknek is 
nagyobb lehetőséget ad arra, hogy együtt tudjunk működni. Most az a gyakorlat kezd kialakulni, hogy 
beterjesztünk valamit, a kutya hozzánk nem szól, aztán a következő ülésen meg vagy átmegy egy pici 
része, vagy úgy vagy nem úgy, vagy leszavaznak. Én azt gondolom, hogy ezt nem ilyen módon kellene 
csinálni. Lehet velünk egyébként egyeztetni az átmeneti időben is. A legfontosabb pedig, amit még 
szeretnék mondani Alpolgármester úrnak reagálva:  Nosza, rajta, mi egyébként ennek nagyon örülünk, 
hogy legyen Balassagyarmaton független sajtó. Talán ennyi erővel, ahogy Pikó András polgármester úrra 
hivatkozott, írjunk ki mind a városi újság, mind a városi televízió vezetői beosztásaira nagyon szépen 
leegyeztetett, korrekt szakmai alapon működő nyilvános pályázatokat. Vitassuk meg, és ha  ily módon föláll 
egy új helyi független sajtó, akkor mi nagyon boldogok leszünk és örülni fogunk neki. De ne a régi csapatot 
tegye ugyanabba a helyzetbe, ugyanabba a pozícióba, ugyanabba a fénybe, amely nagyon tisztességtelen 
és inkorrekt módon járt el a teljes választás során. Nem véletlenül kezdeményeztük azt is, hogy legyen 
vizsgálóbizottság, mert kutya nagy összevisszaság van az egészben. Adok interjút mondjuk a 
Balassagyarmati Városi Televíziónak és a kiragadott részleteket a Megafon rádióban hallgatom egész 
napokon, heteken keresztül. Ugyanilyen módon leközlik rólam, hogy milyen büntetőeljárások indultak, 
milyen feljelentéseket tettek, de a kutya nem jön oda hozzám a választások óta, hogy mi történt ezekben. 
Milyen korrektségről beszél Alpolgármester úr? Ez szégyen, gyalázat, ami a balassagyarmati médiában 
megy.  Szégyen, gyalázat! És nagyon örülök, hogy ezt a városunk polgárai hallják és ebben szeretnénk 
pozitív módon előre lépni,  Önökkel együttműködve. Azt pedig kifejezetten megköszönöm Polgármester 
úrnak, hogy azt is jelezte, hogy több ponton Ön sem ért egyet ezzel a stílussal, mint amit most legutóbb is 
– a Szedlák képviselő úr általi idézett – egy teljes oldalt rászánva a balassagyarmati újság lehozott, amiből  
egyébként nagyon sok normális közérdekű információt is lehetett volna közölni a városi polgárokkal. 
Köszönöm szépen. 
 
Csach Gábor polgármester:  Hadd mondjam el, hogy tartalmilag egyébként maximálisan egyetértek a 
publicisztika szövegével. Az meg, hogy a médiában egyébként átvesznek híreket, az semmiféle 
összeférhetetlenséget nem jelent. Az már más kérdés, hogy nyilvánvalóan mindenkinek szája íze szerint 
kellemes vagy kellemetlen használni, hallgatni olyan információkat, ami a másik számára más kontextusba 
kerül. Aljegyző asszonynak adom meg a szót. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes: Köszönöm a szót Polgármester úr. Én már a bizottsági ülésen is próbáltam 
megtudni, hogy hogyan működne ez a médiatanács, de nem kaptam rá választ. Itt és most én csak száraz 
jogászi gondolataimat vagy kérdéseimet fogalmaznám meg. Ha a Képviselő-testület létrehoz egy 
szervezetet, amit mondjuk úgy, hogy médiatanácsnak nevez el – most a nevétől vonatkoztassunk el – meg 
kell határozni a feladatait, a működését, hogy egyáltalán hogyan fog ez történni. Hogy milyen eszközök 
állnak a rendelkezésére, milyen lehetőségei vannak. Én ezekre a kérdésekre Képviselő úr előterjesztéséből 
nem kaptam választ, de még a bizottsági ülésen sem. Véleményez, tanácsot ad, de hogyan, milyen módon? 
Előtte megnézi az anyagot, vagy utána? És ha azt mondja, hogy az nem tetszik, akkor milyen lehetősége 
van? Meghúzzuk a haját? Vagy mondjuk neki, hogy ejnye-bejnye? Vagy van egyéb szankció is? Esetleg 
gyakoroljon önkritikát az illető, aki hibázott? Valami kézzelfogható, konkrét feladatrendszert,  
eszközrendszert rendelünk-e hozzá, vagy csak általánosságban tanácsadó testületnek hívnánk és nem 
tudjuk még megmondani, hogy hogyan is működik, mert ez azért fontos lenne. Köszönöm. 
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Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Tisztelt Képviselő-testület! A hozzászólások 
függvényében azt kell mondanom, hogy egy kérdés merül föl bennem. Értelmes, intelligens, okos emberek 
ülnek itt körülöttünk és a kérdés az, hogy az újságírói etika az felmerült-e mindegyikünkben? Az az újságírói 
etika, ami az újságíróknak azt írja elő, hogy közszolgálatiként mindenről tudósítson. Ne akarja a 
közvéleményt befolyásolni, ne akarja az agyakat mosni, és ne akarja befolyásolni akár a választásokat is.  
Én tulajdonképpen csak ezt akartam mondani, és hogyha a képviselő-testületünk olyan magas szintre jutott 
szellemileg, hogy jogászkodnunk kell, akkor én ebben nem tudok részt venni, mert ezeket a magasságokat 
én nem tudom elérni. Nekem van egy egyéni véleményem, ami arról szól, hogy ma a Balassagyarmaton 
működtetett média nem tölti be a szerepét. Illetve, ha politikai szinten próbálom értékelni, akkor a politika 
egyik oldalának talán igen, a másik oldalt pedig kihagyja az életből, ez pedig nem korrekt. Noha azért lett 
létrehozva tulajdonképpen valamennyiünk pénzéből a városi televízió, és a városi újság, hogy mindenkihez 
megfelelő információ juthasson. Én úgy gondolom, hogy ha mindenki belegondol ebbe, akkor megint csak 
azt tudom feltenni kérdésként, hogy az újságírói etikának eleget tesznek-e ezek a médiumok? Márpedig 
hogyha nem, akkor van jogosultsága egy olyan médiatanácsnak, aminek nem bizottságként, nem 
különböző jogszabályok által előírt feladattal létrehozott szervezetnek kell lennie, hanem egy 
véleményezőnek, teljesen kívülálló emberekkel. És esetleg azok is szóhoz jutnak ebben a kérdésben, akik 
nem vádolhatók azzal, hogy valamelyik párthoz vagy pártcsoporthoz tartoznak. Én azt szeretném ezzel 
mondani, hogy valamennyien gondoljuk át és megjegyzem, biztos vagyok benne – miután továbbra is 
tartom, hogy az IQ-ja itt mindenkinek olyan szinten magas, hogy érti, hogy miről beszélek –, hogy ez a 
média, az a szándék, ami itt megjelenik ezen az oldalon a médiaetikának, az újságírói etikának nem felel 
meg. Ez erről szól. Köszönöm szépen.  
 
Huszár Péter alpolgármester: Köszönöm Polgármester úr. Gyenes Szilárd képviselő úr immár sokadszorra 
elmondta, hogy milyen szoros küzdelemben jött fel a jelenlegi polgármester úr mellé. Ez valóban így van. 
Csak azt mindig elfelejti elmondani, hogyha mondjuk egy-egy párt indult volna és nem egy közösség – mert 
7 párt szavazatait a falkaszellem alapján kapta meg, ami annyit jelent, hogy akarva-akaratlanul ugye oda 
kellett szavazni –, nem biztos, hogy mindenki úgy gondolta volna, hogy ismeri vagy támogatja Gyenes 
Szilárd urat. És ezzel nem akartam megsérteni, de ezek itt tények. A másik dolog: Én elég sokat dolgoztam 
a médiában, és amit Lombos István képviselő úr mondott, nem szeretnék ebből vitát. Dolgoztam Ádám 
Tamással is és dolgoztam Szilágyi Norberttel is, és tudnék elég érdekes dolgokat mesélni, ami valószínű, 
hogy senkinek nem esne jól. A médiával kapcsolatban, amikor a másik oldal volt hatalmon. Az előzőekben 
Pikó Andrásra hivatkoztam. Ő is kinevezte, maximálisan ő nevezte ki a főszerkesztőjét,  nem demokratikus 
módon lett megválasztva közös jelöltként, hanem kinevezte. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy 
Balassagyarmat Város Önkormányzata, aki kinevezheti a főszerkesztőt. Én személy szerint meg vagyok 
elégedve Szilágyi Norbert és Házy Attila munkájával is. Az, hogy a  médiában lejött egy-két olyan dolog, 
amire azt mondom, hogy kínos lehetett egyes emberek számára, de ami az utcán zajlott, azért viszont Önök 
a felelősek. Az pedig sokkal csúnyább volt, amikor családokat vontak be egy kampányba, családokat 
próbáltak rossz helyzetbe hozni. Köszönöm. 
 
Csach Gábor polgármester: Gyenes Szilárdnak adom meg a szót, harmadszor. 
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm. Ígérem ebben a témában utoljára szólok. Alpolgármester úrnak egyetlen kiváló 
választ tudok adni, hogy nem válaszolok erre. Ez minősíthetetlen, amit Ön előadott itt. Polgármester úr, 
viszont lenne egy javaslatom. Aljegyző asszonynak tartalmilag van igazsága abban, hogy mivel mi egy 
párbeszédre készültünk ebben, és ezt követően tovább lépve a médiatanáccsal kapcsolatos dolgokra,  
tehát van elképzelésünk és konkrét javaslatunk ezzel kapcsolatban, ezért javaslom, hogy vegyük le ezt az 
anyagot a mai napirendről. A következő testületi ülésre szerintem sokkal bölcsebben futhatunk neki a 
médiatanáccsal kapcsolatos dolognak. Tehát azt kérem Önöktől, hogy a jelen formájában, így, ahogy 
előterjesztették az elutasítást, ezt ne tegyék meg. Köszönöm szépen!  
 
Csach Gábor polgármester: Azért tennék néhány megjegyzést. Alapjában véve egyébként én Gyenes 
Szilárd képviselő úrral folytattam megbeszélést, és én ott jeleztem, hogy én nem vagyok a bizottságosdi és 
a tanácsosdi rendszernek a híve. Viszont annak híve vagyok, hogy egy olyan médiahelyzet jöjjön létre, 
amelyik korrekt, de azért három szavazásra felhívnám a figyelmét Lombos elnök úrnak. A Balassagyarmat 
és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány a kiadója a Gyarmati Hírek nevű újságnak. Rendre ennek a 
közalapítványnak a beszámolóját az ellenzék is elfogadta, így történt ez 2019. február-márciusában is, 
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amikor Szedlák Sándor és Lombos István képviselő úr is elfogadta a beszámolót. Sőt június 27-én, 2019-
ben kinevezte a Testület újabb 5 évre Házy Attila főszerkesztő urat a Gyarmati Média Kft. élére, illetve a 
felügyelő bizottságot, és ezt is – egyébként mi is meglepődtünk rajta – egyhangúlag elfogadta a Testület. 
Zolnyánszki Zsolt volt egyedül távol a testületi ülésről, tehát a teljes ellenzék támogatta az ő kinevezését. 
Közülük két képviselő jelenleg is az ellenzékben ül. Egyébként én respektálom, hogy az ellenzék hangja 
megjelenjen a helyi médiában és ezt ösztönözni is fogom. Erre vonatkozóan tudok egyértelmű vállalást 
tenni. Mivel ez egy egyéni képviselői indítvány volt, amennyiben Gyenes Szilárd úr úgy dönt, hogy kéri 
levenni napirendről, illetve visszavonja az indítványt,  akkor természetesen ezt levesszük a napirendről, és 
nyilván folytatjuk az ezzel kapcsolatos eszmecserét. Hangsúlyozom, én inkább abban hiszek, vállalva 
ennek természetesen a politikai felelősségét, hogy normális, önálló, független szerkesztőségek jöjjenek 
létre, akik adott esetben hibázhatnak is, amelyért nyilvánvalóan viselniük kell a felelősséget.  
 
Csach Gábor polgármester egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a napirendről történő 
levételt, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.  
 
 
13.) Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó javaslat Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 5-7. 

épülettel szemben lévő, jelenleg a Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 
jelenleg használaton kívül lévő területén  
Előterjesztő: Hajnal Sándor települési képviselő 

 
Csach Gábor polgármester: Ez a napirend szintén egy egyéni képviselői indítvány, amely a Szontágh utcai 
kórházi parkolókra vonatkozó területről szól. Szeretném jelezni, hogy a megfelelő határozati formai 
módosítás – határidők és egyéb teendők tekintetében –, amely tartalmában lényegében ugyanaz, mint a 
képviselő úr indítványa volt, kiosztásra került és az asztalon található. Megadom a szót Hajnal Sándor 
képviselő úrnak, ha esetleg ki kívánja egészíteni az előterjesztést. Parancsoljon Képviselő úr. 
 
Hajnal Sándor: Köszönöm szépen a szót, csak egy pár mondattal egészíteném ki az előterjesztést. 
Gyakorlatilag a kórház környékén a parkolás tekintetében – ahogy a gépjárművek száma folyamatosan 
növekszik – egyre rosszabb helyzet alakul ki. Nemrégiben például egy szombati napon néztem meg a 
Rendelőintézet parkolóját, rendelési időn kívül is tele volt gyakorlatilag. Ott áll viszont a kórház hátsó 
bejárata körül egy meglehetősen nagy, nagyjából 100 gépjármű befogadására alkalmas, most már az állam 
kezelésében lévő terület, ami teljesen kihasználatlan. Valamikor egyszer meggondolatlanul azt jegyeztem 
meg, hogy annak a város részére parkolás céljára történő átadásával elvileg bevételtől eshetne el a kórház. 
Aztán rögtön rájöttem, hogy mekkora „marhaságot” mondtam, semmiféle bevétel nincs egy állandóan, 
folyamatosan üresen álló területen. Annak a város részére parkolás céljára történő átadása viszont ott a 
környéken – nem mondtam, hogy örökre, de legalább egy időre, viszonylag hosszú időre – oldaná meg a 
hadd nevezzem így, parkolási válságot. Megtalálná a helyét a kórházi látogató, megtalálná a helyét ott a 
panel épületekben lakó lakos. Gyakorlatilag mindenki egy időre abbahagyhatná azt, ami most már 
egyébként tendenciózusan folyik, járdán parkolás, zöld területen történő parkolás, gyakorlatilag a 
szabálytalanságok szabálytalanságai után a következő még szabálytalanabb eljárások tömkelege. 
Legalább egy időre, nem örökre, de egy időre rendet tudnánk tenni ezzel a megoldással. Köszönöm. 
 
Csach Gábor polgármester: Maximálisan egyetértek. Annyival módosítanám, hogy ez mindig is a kórház 
területe volt, tehát „per pillanat” a rendelőintézet körüli közparkolórész is a kórház területe. De nem 
véletlenül tettük magunkévá ezt a határozatot, sőt még annyival ki is egészítettük, hogy az esetlegesen 
szükséges költségeket, így a kerítés áthelyezéséről vagy a sorompó áthelyezéséről legyen szó, magunkra 
vállaljuk. Nyilván nem várhatjuk el, hogy ezt tulajdonba vagy teljes területre átadja az ÁEK (Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ), de valóban ott nem parkolnak autók, mert ez a terület a lehető legtávolabbi 
része tulajdonképpen a kórháznak.  
 
Huszár Péter: Hajnal Sándor képviselő úrnak szeretném mondani, hogy nyitott kapukat dönget. Moór 
Mátyás főépítész úrral már egyeztettünk, fel lesz térképezve a város és új parkolóhelyek kialakítását fogjuk 
kezdeményezni. Azért gondoltuk, hogy őt vonjuk be, mert ő egy szakember és ő szakmai szemmel látja, 
hogy hol lehet olyan parkolókat kialakítani, ahol a zöldterületeket nem bántanánk és a lakosságot is ki 
tudnánk elégíteni. Már el is kezdődött egyébként ez a fajta felmérés, és pont ott, a kórház, az idősek otthona, 
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a Móricz lakótelep, azon a környéken már történt is egy bejárás. Folyamatosan fogjuk tájékoztatni arról, 
hogy hol tartunk. Köszönöm szépen.   
 
Hajnal Sándor: Köszönöm a tájékoztatást. Nagy örömmel hallom egyébként, annyi tennék még hozzá, 
hogy ki kellene ezt a tevékenységet terjeszteni a régi Lenin lakótelep területére, gyakorlatilag ugyanott jelen 
pillanatban az autók százai parkolnak a zöldövezetben. Köszönöm. 
 
Csach Gábor polgármester: Attól félek egyébként, hogy nem fogjuk megúszni zöldterület sérülés nélkül. 
Amikor bejönnek hozzám fogadónapra, hogy a Kenessey Albert utca környékén parkolókat kell létesíteni, 
mert kezelhetetlen a helyzet, mondom micsoda? Minden házban van garázs! Igaz, de nekünk 3 autónk van. 
Van, akinek hat. A gépesítést nem tudjuk, nem fogjuk tudni lekövetni. Sajnos a városok nem 2-3 autós 
családokra létesültek.  
 
Dr. Szabó Géza: Köszönöm szépen. Tisztelettel tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy magam 
részéről tartózkodással fogok szavazni, tekintettel arra, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
vagyongazdálkodási szerződése és kötelezettsége rám nézve kötelező. Természetesen tiszteletben fogom 
tartani képviselőként is majd a meghozandó határozatot, de a szavazásnál érintettségem miatt köteles 
vagyok tartózkodni. 
 
Csach Gábor polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kiosztott határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2019.(XII.19.)   h a t á r o z a t a 
a Balassagyarmat, 1036/71 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanból  

területrész használatba adásának kezdeményezéséről 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kezdeményez a Magyar Állam tulajdonában és a  Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet vagyonkezelésében lévő, Balassagyarmat, 1036/71. hrsz. – 
kórház megnevezésű – ingatlanból a Szontágh Pál utcával határos részen kialakított, jelenleg fizetős 
parkoló területének Balassagyarmat Város Önkormányzata részére történő térítésmentes használatba 
adását, közforgalom részére megnyitott parkoló kialakítása céljából. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja a közforgalom céljára szolgáló parkoló kialakításával kapcsolatos 
költségeket. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanrész 
használatba adásával kapcsolatosan kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézettel, mint vagyonkezelővel és a tulajdonost képviselő Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal. 

 

Határidő: a tárgyalás megkezdésére: 2020. január 15. 

Felelős: Csach Gábor polgármester 

 
14.) Önálló képviselői indítvány rendelet-tervezetek megtárgyalására  

Előterjesztő: Szedlák Sándor települési képviselő 
 

Csach Gábor polgármester: Szedlák Sándor képviselő urat kérdezem, hogy kíván-e kiegészítéssel élni? 
 
Szedlák Sándor: Köszönöm szépen Polgármester úr. Röviden csak annyit, hogy én bízom benne, hogy 
mindkét előterjesztés elfogadást nyer, hiszen a klímahelyzettel kapcsolatosan a kormány is már állást foglalt 
és támogatja, illetve ez a javaslat pedig arról szól, hogy nekünk, az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan 
milyen feladatunk van. A másik dolog pedig a 6 éven aluli gyermekek injekció kérdése. Én köszönöm 
Bárányné dr. Balázs Mária képviselő asszony kiegészítő véleményét, én ezzel maximálisan egyetértek, és 
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tulajdonképpen azonos dolgokról beszélünk, annál is inkább, mert ugye itt a költségeknél rettenetes 
problémák lehetnek, és ebben nekünk a szociális rendelettel kapcsolatosan dolgunk van. Köszönöm. 
 
Csach Gábor polgármester: Azt nem tudom ígérni, hogy ezeket a rendeleteket elfogadjuk, mert sok sebből 
véreznek, de a célokat maximálisan respektálni fogjuk. Ügyrendi hozzászólásra jelentkezett Bárányné Dr. 
Balázs Mária képviselő asszony. Megadom a szót. 
 
Bárányné dr. Balázs Mária: Ahogy Szedlák Sándor képviselő úr mondta, ezen előterjesztés két önálló 
képviselői indítványt tartalmaz. Az egyik, amivel kapcsolatban dicséretet kaptam, ez a 6 éven aluli 
gyermekek nem kötelező védőoltásával kapcsolatos támogatásról szól, amelyről egyébként  jelen ülés 
második napirendi pontja keretében a Képviselő-testület oly formában döntött, hogy ezt a 2020. január 30-
ai képviselő-testületi ülésre, mint napirendi pontot beiktatta, tehát így az érintett támogatás megtárgyalása, 
annak részleteinek kidolgozása a 2020. január 30-ai képviselő-testületi ülésen történik meg. 
A második kérdéskör a klímastratégiával kapcsolatos felvetéseket tartalmazza, kitérve azon felvetésre is, 
miszerint az önkormányzat pályázat útján, annak igénybevételével finanszírozza az ezzel kapcsolatos célok 
eléréséhez szükséges anyagi forrásokat. Ezen felvetés ugyanúgy, mint az előző előterjesztés – megint csak 
azon kifejezéssel tudok élni, mint Alpolgármester úr –, nyitott kapukat dönget. Itt van előttem 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának a 2018-2020-as időszakot felölelő pályázati összesítője, 
amelyről úgy gondolom, hogy egy széles körben előterjesztésre került. Ezt minden képviselő-testületi tag 
megkapta. Ez úgy tudom a testületi ülés előtt kiosztásra került. Ha megnézzük ezt a táblázatot, ennek utolsó 
sora pontosan azon kérdést és azon projektet nevezi meg, amire Szedlák képviselő úr utalt, a 
Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása címmel. Ez olyan szinten van már, hogy 2018-ban ez 
a pályázat elkezdődött, 2019. novemberében pozitív döntés született és ennek alapján tulajdonképpen meg 
is történt a támogatási okiratnak az elküldése az önkormányzat részére. Tudomásom szerint ezen 
pályázatban szereplő tevékenység előkészítése zajlik jelenleg, és a pályázatból elkészül a Balassagyarmat,  
Ipolyszög és Patvarc klímastratégiája a kiadott módszertani útmutatónak megfelelően. Én úgy gondolom – 
az elmondottak függvényében – , hogy mindkét javaslat tekintetében már úgymond döntés született, tehát 
így okafogyottá vált az én megítélésem szerint ezen napirendnek a tárgyalása, ezért ügyrendi javaslatként 
kérem ezen előterjesztés napirendről történő levételét. Köszönöm szépen.  
 
Csach Gábor polgármester: Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint az ügyrendi javaslatról vita 
nélkül döntünk. Az az igazság, hogy azért támogatom ezt a javaslatot, hogy ne kelljen nemet nyomnunk.  
Ezek a rendelet-tervezetek nem állják ki a rendeletalkotás próbáját jogi értelemben sem és pénzügyi 
értelemben sem. Véleményem szerint várjuk meg a klímastratégia idei elkészülését, erre több millió forint 
fog rendelkezésre állni, és azután nyilvánvalóan a stratégia része, hogy mit kell tennünk ezekért az 
ügyekért. Ügyrendi javaslat esetén vita nélkül döntünk, de azért megadom a szót Gyenes Szilárd képviselő 
úrnak.  
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm Polgármester úr. Tulajdonképpen mi is abban gondolkodunk a 
képviselőcsoportunkkal, hogy támogatjuk a napirendről levételt, két ok miatt. Az egyik, hogy gyakorlatilag a 
6 éven aluli gyermekek védőoltásaival kapcsolatos szabályozás beépül máshová. Nekünk itt a tartalom a 
fontos és nem a forma, tehát ebben a vonatkozásban ezt támogatjuk. A másik javaslat vonatkozásában 
azonban egy pontosítást szeretnék tenni, mert a klímastratégia és a helyi klímavédelmi rendelet nem 
ugyanaz. Ebben viszont csatlakozom Polgármester úrhoz, hogy amennyiben a stratégia megvan, abban 
együttműködünk, akkor annak a végrehajtása tekintetében rendelet-tervezetet szeretnénk majd 
beterjeszteni. Köszönöm szépen. 
 
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja a napirendről történő levételt, melyet a Képviselő-testület 
11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.  
 
 
15.) Önálló képviselői indítvány Balassagyarmat-Nyírjes fejlesztési pályázatának átalakításával és a 

Nyírjes fejlesztésével kapcsolatban  
Előterjesztő: Gyenes Szilárd települési képviselő 

 
Csach Gábor polgármester: Megadom Gyenes Szilárd képviselő úrnak a szót. 
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Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt 
Balassagyarmatiak!  A Nyírjes nekünk egy nagyon fontos dolog. Részben örülök annak, amit Polgármester 
úr az ülés elején bejelentett. Ebben a kérdésben volt előzetes egyeztetésünk is. Számomra egyébként már 
nagy öröm, hogy ez a függő kerékpárpálya ki fog kerülni a fejlesztések sorából. Az a javaslat, amit mi 
beterjesztettünk, eltér ettől, amit Polgármester úr elmondott, annál szélesebb körű zöldítését tartalmazza a 
projektnek. Benne van a javaslatunkban a kvázi biztosnak a kinevezése. Én úgy gondolom, hogy más nevet 
használt erre Polgármester úr, de Görög Őrs személyével egyetértünk és tulajdonképpen korábban 
javasoltuk is, hogy ebben a munkakörben ő integrálja, fogja össze kiváló helyi szakemberként ezt az egész 
programot. Szerintem olyan helyzetben vagyunk, hogy ha a funkciókat és a leírtakat át tudjuk dolgozni 
ebben a programban, plusz a 2020. évtől, a 2021. évben hozzá tudjuk tenni azokat a nem pályázathoz 
tartozó forrásokat is, amelyek a program kiegészítéséhez kellenek, akkor szerintem Nyírjesnek az ügyét 
konszenzusra lehet vinni. Még egyszer mondom, támogatjuk ennek az integráló pozíciónak a 
megvalósítását. Kérem, hogy az előterjesztésemet, amit ebben a vonatkozásban megtettem, azt 
képviselőtársaim támogassák. Szerintem ez egybevág azzal, amit Polgármester úr elmondott. Köszönöm 
szépen. 
 
Csach Gábor polgármester: Igen, csak hát azért az érdemi része a határozatnak az már megtörtént. 
Münzberg Gusztávnak adom meg a szót. 
 
Münzberg Gusztáv: Tisztelt Képviselő-testület! A 15. pontban a Nyírjes már megnyert pályázattal 
kapcsolatban a SZAB által benyújtott előterjesztés nemcsak a pályázati anyagra vonatkozik.  A SZAB által 
benyújtott előterjesztés egy teljes Nyírjest átfogó fejlesztési program, aminek többségével egyébként, mint 
a terület képviselője, én is egyetértek. Viszont az előterjesztés érdemi része okafogyottá vált azáltal, hogy 
Polgármester úr kinevezte a Nyírjesi Fejlesztési Koncepció elkészítésért felelős szakembert, illetve döntött 
a Nyírjes turisztikai pályázat műszaki tartalom csökkentéséről. Vagyis a skybike pálya indító-forgató 
tornyainak, kilátójának és függő hídnak az elhagyásáról. A víziszínpad kialakítása oly módon fog 
megtörténni, hogy az nem fogja akadályozni a kettes számú tó partjának rendezését. A többi – egyébként 
szintén támogatásra méltó – javaslat vagy egy fejlesztési koncepció részét kell, hogy képezze, vagy 
vagyonkezelői, illetve költségvetési kompetencia. Mint láthatják, a Nyírjes pályázati tervére vonatkozó 
SZAB-os előterjesztés pontjai összecsengenek a városvezetés akaratával. A fejlesztési koncepció 
készítése elkezdődik, a turisztikai fejlesztés pedig a kívánt és lehetséges módon átalakul, ezért 
okafogyottság címén indítványozom az előterjesztés napirendről való levételét. Köszönöm. 
 
Csach Gábor polgármester: Képviselő úr, ez ügyrendi javaslat volt. Mindenesetre köszönjük szépen. Én 
mindenesetre támogatom a napirendről való levételt, azért, hogy ne kelljen nemet mondani. Jelen szöveges 
formájában valóban ez már nem aktuális. És arról szól az előterjesztés, hogy elfogadjuk az összes 
javaslatot, de ezt nem tudjuk megtenni. Elmondtam a napirendi pontok előtti tájékoztatómban, hogy a 
konzultációkon kiderült, hogy az engedélyek módosítása olyan hosszú időt venne igénybe, hogy ez 
veszélyeztetné a projekt megvalósítását. Nyilvánvalóan mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehetőleg 
legtöbb és legkisebb tájsebet okozó változtatásokat végezzünk el ezen a beruházáson, de a beruházás 
megvalósításának a felelőssége mégis csak a polgármesteré, és én nem szeretném kockáztatni a 
beruházást, ezért azt javaslom, hogy vegyük le napirendről.  
 
Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen a szót. Sokat gondolkodtam a mostani hozzászólásomon Polgármester 
úr. Egyrészt elindultunk egy pozitív irányba, egyrészt meg van egy ilyen macska-egér játék, hogy javasol a 
SZAB pozitív dolgokat, de aztán mire oda jutunk, hogy testületi ülés lesz, addig Polgármester úr ezt 
beterjeszti és magáévá teszi, engedjék meg, hogy így fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy Nyírjes mégis 
annyira fontos, hogy mi nagyon átgondoltan és lakossági egyeztetést követően terjesztettük elő azt az 
anyagot, amit letettünk. Nyilván küzdeni fogunk azért, hogy ebből milyen pontok, hogyan fognak 
megvalósulni. Ebben a helyzetben azonban – ellentétben az előzővel – mi ezt így nem tudjuk támogatni, 
hogy ezt levegyük a napirendről. Mert a garancia, az, hogy Balassagyarmat város lakossága számára, az 
itt élők számára az a környezetbarát, az a természeti kincseket előtérbe helyező fejlesztés valósuljon meg,  
ami úgy garantált, hogyha az a program, amit mi benyújtottunk. az megvalósul. Ez nem Önök ellen van, 
abszolút semmilyen politikai kérdést nem érint. Ebben az esetben mi ezt így fogjuk megszavazni. Viszont 
azt látom, hogy vannak jó lehetőségek a továbbiakban, részint Őrs személyével, beiktatásával, hogy 
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pontonként tudjunk végig menni. Azt azért szeretném jelezni Polgármester úr, hogy bár a felelősség az Öné 
vagy az Önöké a megvalósításra vonatkozóan, örültünk volna hogyha mondjuk a tárgyalásokról, amik 
például az engedélyezéssel, egyebekkel kapcsolatban vannak, arról tájékoztat minket, mert ott is lehetett 
volna jó dolgokat csinálni és mi is jobban tudnánk segítő módon hozzáállni, ami nagyon fontos. De én ezt 
elmondtam korábban is, amikor a Nyírjesről beszéltem. A pénz az erő, de nem irány. Olyan fejlesztéseket 
végrehajtani, amelyek adott esetben rosszabbat tesznek, az nem jó üzlet. Nekünk ez volt a kiindulópontunk,  
köszönöm szépen. Mi nem fogjuk támogatni a napirendről való levételt. 
 
Csach Gábor polgármester: Respektálom ezen álláspontot. Nyilvánvalóan nem ebben a székben ülve 
lehet, hogy én is bátrabb lennék a beruházások minőségi és egyéb körülményei tekintetében. Én javaslom, 
hogy vegyük le az előterjesztést a napirendről, hogy ne kelljen nemet mondanunk rá. 
 
Csach Gábor polgármester szavazásra bocsátja a napirendről történő levételt, melyet a Képviselő-testület 
7 igen és 5 nem szavazattal elfogadott.  
 
A Polgármester elmondja, hogy ezzel véget ért a képviselő testület idei utolsó nyilvános ülése. Megköszöni 
a jelenlévőknek a részvételt és a televízión keresztül kíván a Képviselő-testület, az Önkormányzat és a 
Hivatal nevében minden kedves Gyarmati polgárnak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt. 
 
Szünet után, zárt ülés keretében folytatódik a napirendek tárgyalása, melynek anyagát külön 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

       /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
         polgármester       jegyző 
 
 
 


